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 شكر وامتنان

سيد المرسلين  ،ائهوالصالة والسالم على خاتم أنبي ،أحمد اهلل حمدا  كثيرا  يوافي نعمائه
 وبعد: وصحبه المنتجبين الطاهرين الطيبينآله وعلى 

أن أتقدم بخالص  إال-البحثعانني على إتمام هذا أوقد وفقني اهلل و  –ه ال يسعني إنّ ف
الشكر والتقدير ألساتذتي في قسم اللغة العربية الذين تعهدوني بوافر علمهم وطيب خلقهم في 

 مرحلتي )البكالوريوس والماجستير(.

 حمد نوري الموسوي( فقد كان ليمتنان إلى أستاذي المشرف الدكتور )مالوأرفع آيات ا
قتراحه شاكرة  ال ،أن يكون مشرفا  علميا  قبل  ،ا  أمين ا  وناصح ،ا  هموجّ  ا  ذوأستا ،ا  راع ا  وأب ،ا  كبير  ا  اخ

وما أبداه من مالحظات قّيمة  ،وعلى ما بذله من جهد في تقويم رسالتي أوال ، موضوع الدراسة
 .ثانيا   سددت خطى البحث وصّوبت مقاصده

الكعبي( على ما قّدمه لي من نصائح  موسى وأتقدم بالشكر إلى الدكتور )علي
رشادات  فله مني كل التقدير واالحترام. ،وا 

وشكري موصول إلى أستاذي القدير الطيب الدكتور )فالح حسن كاطع( والدكتور 
ن أعطياني من وقتهما وغمراني بتوجيهاتهما ياللذ ،ظم إبراهيم عبيس السلطاني(الفاضل )كا

 جزاء.العلمية فجزاهما اهلل عني خير ال

 شكر وعرفان ألعضاء اللجنة المناقشة لتكرمهم بقراءة الرسالة ومناقشتها. طر كلمةأسو 

 .ودعاٍء بالتوفيق ومعونة علميةزمالئي لّما قّدموه لي من تشجيع وأدين بالعرفان ألهلي و 
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 المقدمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ط بالجود يده، الذي ال مجده، الباس الّظاهر بالكرام حمده،الحمد هلل الفاشي في الخلق 
حسانا ، ه بسعة فضنئتنقص خزا له وكرم عطاياه، وال تزيده العطايا إال كرما  وجودا  وتفضال  وا 

وهو العزيز الحكيم، والصالة والسالم على صاحب الوحي المبين ومعدن العلم اليقين، أبي 
 دكية  مباركة  يصعد أولها وال ينفمحمد وعلى آل بيته األبرار المتقين، صالة نامية  زا القاسم
 آخرها.

 أما بعد:

اهلل عّز وجّل قد خّلد اللغة العربية بالقرآن الكريم إذ أنزله على وفق أساليبها في  فإنّ 
ْرنَاهُ بِلَِسا﴿القول والتعبير واهلل تعالى يقول لرسوله:  َر بِِه اْلُمتَّقِيَن َوتُنِذَر بِِه قَْوًما فَإِنََّما يَسَّ نَِك لِتُبَشِّ

ا ، وما من لغة أخذت هذا الشرف وأودع اهلل فيها القوة والبيان مثل ]97سورة مريم/ اآلية  [﴾لُّّدً
 اللغة العربية.

لم ه عوقد حظي بعنايٍة واهتمام بالغين؛ ألنّ  ، ويعد النحو من أبرز علوم اللغة العربية
 ر أسرار البيان وتنسيقه، فضال  عن كونه علما  قرآنيا  استمد بقاءهبالكالم وتأليفه، وآلة لسخواص 

ر اهلل جّل وعال للعربية رجاال  أوفياء حرصوا على دراستها إذ خّ من سحر العبارة القرآنية، وقد س
ومن هؤالء العلماء األفذاذ الذين نذروا أنفسهم لخدمة  ،أفنوا أعمارهم في خدمتها والتأليف فيها

ضل الهندي )ت لغة القرآن الكريم، الشيخ الفقيه محمد بن الحسن األصفهاني المشهور بالفا
من الكتب في التفسير، والحديث، والفقه، واألصول، فضال  عن األدب  ا  كثير هـ( فقد ترك  1137
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تي كتبها في علم رنا على أربعة من مصنفاته الوقع اختياوالنحو، والصرف والمعاني والبيان وقد 
 وهي:  النحو

هـ(، والرسالة  471شرح لكتاب العوامل للجرجاني )ت  هو شرح العوامل في النحو:
رسالة صغيرة ومختصرة في إعراب كلمة التوحيد )ال إله إال اهلل(، وموضح أسرار هي التهليلية، 

لعينية الحميرية: شرح لقصيدة السيد إسماعيل الحميري )ت النحو، والآللئ العبقرية في شرح ا
 .وقد تضمن مباحث نحوية عديدة هـ( 173

ي فكان أحد دوافع هذه الدراسة تسليط الضوء على جهد هذا العالم في مجال النحو ف
لم أظفر برسالة تناولت جهده في هذه  أنني-علمي وحسب-مصنفاته األربعة، وال سيما 

 .مجتمعة المصنفات األربعة

ل حلقة من حلقات الدرس النحوي في القرنين الحادي مثّ ت اوتأتي أهمية الدراسة من أّنه
 في تناول الدرس النحوي. اءّبر عن أسلوب األصوليين والفقهعتو  الهجريين عشر والثاني عشر

قسم الرسالة على ثالثة فصول تسبقها مقدمة وتمهيد، وتتلوها أوقد اقتضت طبيعة البحث أن 
 خاتمة تضمنت قطفا  من ثمار البحث.

وآثاره( وتضمن: اسمه ولقبه، سيرة الفاضل الهندي : )دراسةل التمهيدخصصت وقد 
آثاره، و تالمذته والّراوون عنه، و  شيوخه،و  أقوال العلماء فيه،و منزلته العلمية، و والدته ونشأته، و 

 وفاته.

أما الفصل األول فدرست فيه: )منهج الفاضل الهندي في التأليف النحوي( وتضمن: 
منهجه في شرح العوامل في النحو، وما يتميز به، وقيمته العلمية، منهجه في الرسالة التهليلية، 
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وما يتميز به، ومنهجه في موضح أسرار النحو، وما يتميز به، وقيمته العلمية، ومنهجه في 
 رية، وما يتميز به، وقيمته العلمية. الآللئ العبق

: السماع من ةالمكون الهندي(الفصل الثاني: )أصول النحو عند الفاضل وتضمن 
كالم العرب بفرعيه الشعر والنثر، و الحديث الشريف، و وروافده وهي: القرآن الكريم وقراءاته، 

 .وبعدها القياس ثم موقفه من التعليل، وبعدها اإلجماع واستصحاب الحال

ودرست في الفصل الثالث: )شخصية الفاضل الهندي العلمية( وتضمن: موقفه من 
 هلكوفيين وموافقاته للكوفيين وردّ ه لالمدارس النحوية وأوضحت فيه موافقاته للبصريين وردّ 

عرضه و  تضعيفاته،و لبصريين، ثم موقفه من النحويين منفردين، وأوضحت فيه: ترجيحاته، ل
قسمين: على درست المصطلحات عند الفاضل الهندي وقسمتها  ثم مناقشة،دون من للمسائل 

 المصطلحات النحوية، والمصطلحات غير النحوية.

  .وأما الخاتمة فأودعتها أهم نتائج البحث

وأما بالنسبة للصعوبات التي واجهتها فهي استعماله في بعض المواضع طريقته 
، لكن ايعاب مادتهعلّي فهمها واست ة، مما أشكلفي عرض المسائل النحوياألصولية والمنطقية 

 عليها. تغلبت-األفاضلوبفضل أساتذتي بفضل اهلل تعالى –

، هصولافي دراستي فكانت مجموعة من كتب النحو و  هاعتمدتاوأما المصادر التي 
نصاف في مسائل الخالف واإل ( ه286هـ( والمقتضب للمبرد )ت 180ككتاب سيبويه )ت 

 وغيرها. ه(577)ت األنباريألبي البركات 
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الدكتور محمد نوري )وبعد، فإّني مدينة ببالغ الشكر والتقدير ألستاذي المشرف 
على إشرافه وتوجيهاته إلخراج البحث بهذه الصورة، فجزاه اهلل عني وعن العلم خير  (،الموسوي

 ن.و ما يجزى به العلماء العامل

وختاما  أسأل اهلل أن يجعل عملي هذا خالصا  لوجهه الكريم، وأن يتقبله مني بقبول 
صيب، أخطئ و أبشر  يلة، فحسبي أنّ ما فيه رضاه، وما أبرأ من العثرة والزّ لوأن يوفقني  حسن،

ن أصبت فذاك بفضل اهلل وتوفيقه.  وفوق كل ذي علٍم عليم، وا 

الصالة والسالم على سيد المرسلين محمد وآله وآخر دعوانا أن الحمد هلل رّب العالمين و 
 .وصحبه المنتجبين الطيبين الطاهرين
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 التمهيد

 الفاضل الهندي سيرته وآثاره

 أواًل: اسمه ولقبه
المصادر معظم ، وقد اتفقت (1)الدين محمد بن الحسن األصفهانيهو أبو الفضل بهاء 

ليل بهاء الفا  فيهما، وُلّقب العالم الجذكر اسمه واسم أبيه، ولم أجد اختعلى التي ترجمت له 
الفاضل األصفهاني، والفاضل  بهاء الدين، : فمن ألقابه محمد بن الحسن بأكثر من لقب الدين

 .، وكاشف اللثامالهندي

ا أمّ و  ،وتضلعه في علوم الشريعة ،لتبصره في العلم ؛فُلّقب به ،(2)بهاء الدين فأّما
ه كان أصفهاني األصل، نّ إُلّقب به نسبة إلى مدينة أصفهان، إذ فقد ، (3))الفاضل األصفهاني(

، ولقب بهذا (4)هو )الفاضل الهندي(فوالنشأة، والوفاة، وأما اللقب األكثر شهرة والذي ُعِرف به 
 .فلذا ُنِسب إليها ؛برفقة أبيه ظفارهلى بالد الهند منذ نعومة أإلسفره  ؛اللقب 

في به فقد ذكر نصا   ه كان غير مقتنعٍ وعلى الرغم من شهرته بـ)الفاضل الهندي( إال أنّ  
بهذه  ه غير راضٍ يوضح فيه بأنّ ختام إجازته لتلميذه ناصر الدين أحمد بن محمد الحسيني 

الشهرة قال: ))والدي تاج الدين حسن األصفهاني واالشتهار الذي لست راضيا  به لمجيئنا منها 

                                                           
محمد باقر  ،وروضات الجنات ،18 :الشيخ أسد هللا الدزفولي ،مقابس األنوار ،ينظر: ترجمته في ( 1)

 ،والفوائد الرضوية ،2/144 :الميرزا حسين النوري ،وخاتمة مستدرك الوسائل ،7/111 :الخوانساري
عمر رضا  ،ومعجم المؤلفين ،2/318 :إسماعيل باشا البغدادي ،وهدية العارفين ،2/758 :عباس القمي

 .9/212 :كحالة
 .2/318 :وهدية العارفين ،2/144 :وخاتمة مستدرك الوسائل ،7/111 :ينظر: روضات الجنات ( 2)
 .4/284، محمد علي تبريزي : ينظر: ريحانة األدب ( 3)
والفوائد  ،2/144 :وخاتمة مستدرك الوسائل ،7/111 :وروضات الجنات ،18 :ينظر: مقابس األنور ( 4)

 .3/11 :عباس القمي ،والكنى واأللقاب ،2/758 :الرضوية
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، وذكر الشيخ عباس (1)بعد ذهابنا وجوبا  إليها، وذلك قبل أوان حلمي بكثير((
بلقب الفاضل الهندي لوجود شخص من المذاهب ه ربما لم يكن راضيا  أنّ  ه(1359)تالقمي

 .(2)األخرى يحمل اللقب نفسهاالسالمية 

وقد علل الدكتور علي الكعبي محقق موضح أسرار النحو غلبة تسميته بـ)الفاضل  
صره وسمّيه الشيخ بهاء الدين األصفهاني، محمد بن محمد باقر امعمن يزه يلتم ؛(3)الهندي(

عندما رّجح لقب الفاضل  هونأخذ على الدكتور علي موسى الكعبي بأنّ  ،(4)الحسيني النائيني
نّ  ختارها اللقب الذي هذا لم يدّون األصفهاني   . بهشتهر اما دّون ما على غالف كتابه وا 

بـ )كاشف اللثام(، لتأليفه كتاب )كشف اللثام عن قواعد  الفاضل الهندي أيضا   وُلقِّب
الفاضل الهندي كان يعبر عن نفسه  أنّ  ه (1389ت) الذريعةاألحكام(، وذكر صاحب 

 . (5)بـ)كاشف اللثام(

ذا أردت الترجيح من بين  الشتهاره به بين الناس  (؛فأرجح لقب )الفاضل الهندي ألقابهوا 
ن لم يكن راضيا    .به حتى وا 

 

 

 

 

                                                           
 7/114 :الجناتروضات  ( 1)
 ،هـ( 849أحد شّراح الكافية توفي سنة ) ،هو شهاب الدين أحمد بن عمر ،الفاضل الهندي في العامة ( 2)

 .،2/758 :ينظر: الفوائد الرضوية
 .19 :دراسة المحقق ،الفاضل الهندي ،ينظر: موضح أسرار النحو ( 3)
 .2/105 :ينظر: الكنى واأللقاب ( 4)
 .4/296 ،1/232 :ركبز آقا ،لى تصانيف الشيعةينظر: الذريعة إ ( 5)
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 ثانيًا: والدته ونشأته
حياته كانت المصادر التي ترجمت للفاضل الهندي شحيحة فلم تسلط الضوء على معالم 

 (1)هـ( 1062ها أجمعت على أّن والدته كانت في سنة )ونشأته والمؤثرات التي أثرت فيها، ولكنّ 
  .(2)ه من رويدشتنّ إما مكان والدته فلم ُيذكر، وقيل وأ

شتهر بالهندي كما ذكرنا آنفا، اصباه إلى الهند برفقة أبيه ومن ذلك  في أّولوقد سافر 
 فيها ))جرت له ذكروه أّنهفيها، وجّل الذي إلى بيان سبب سفره ومدة بقائه  وهولم يتعرض مترجم

 .(3)((وقصتها عجيبةمع المخالفين مناظرة في اإلمامة معروفة على األلسنة 

ونشأ الفاضل الهندي في بيت من بيوت العلم والمعرفة وأكّب على المطالعة ونبغ في 
 ،، وقاسى ضنك المعيشة فعاش في غاية الفقر(4)جميعها عهد مبكر وبرع في العلوم والفنون

جرة أخ الكتب فضال  عما يحصل عليه من كان يرتزق مما يتقاضاه من الكتابة واستنساف
جره قبل أن يعطياه أخصومة يشترط على المتخاصمين  لحلّ التحكيم، فكان إذا ترافع إليه اثنان 

 .(5)البدء في المسألة

 ثالثًا: منزلته العلمية
، تنوعت ثقافته وتعددت عصرهكان الفاضل الهندي من الشخصيات العلمية البارزة في 

جوانب معرفته، فما خلفه من آثار ومصنفات في مختلف العلوم والمجاالت داللة على براعته 
  .وسعة اطالعه

                                                           
محمد  ،فهرس التراثو  ،2/318 :هدية العارفين ،و3/372إلى تصانيف الشيعة: ينظر: الذريعة ( 1)

 .527 :الحسيني الجاللي
قرية من قرى  ،ورويدشت ،63:أحمد الحسيني ،ينظر: تالمذة العاّلمة المجلسي والمجازون منه ( 2)

 .3/105 :ياقوت الحموي ،ينظر: معجم البلدان ،أصفهان
 .7/112، وروضات الجنات: 18مقابس األنوار: (  3)
 .12/271: ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء ( 4)
 .1/34 :دراسة المحقق ،الفاضل الهندي ،حكامينظر: كشف اللثام عن قواعد األ ( 5)
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ف كتبا  ورسائل فألّ  ة من عمرهالثاني ةابتدأ بالتصنيف والتأليف من أوائل دخوله في العشر 
، وفرغ من (1)باللغتين العربية والفارسية وتعليقات في مختلف العلوم الدينية واألدبية واألصولية

عشرة  ةعشرة من عمره، وبدأ بالتأليف قبل الحادي ةتحصيل العلوم العقلية والنقلية قبل بلوغ الثالث
يل العلوم معقولها ومنقولها ولم ح ذلك بنفسه إذ قال: ))وقد فرغت من تحصمن عمره وقد صرّ 

يص( ولم أكمل تسع عشرة خكمل إحدى عشرة سنة، وصنفت )منية الحريص على فهم شرح التلأ
ٍش اسنة، وقد كنت عملت قبله من كتبي ما ينيف على عشرة من متوٍن وشروح وحو 

ول يص( في البالغة وتوابعها و)الزبدة في أصول الدين( و)الخود البريعة في أصخكـ)التل
الدروس وأنا  من الشريعة( وشروحها و)الكاشف( و)حواشي على عقائد النسفية(، وكنت ألقي

 .(2)ابن عشر سنين شرحي التخليص للتفتازاني، مختصره ومطوله((

أديبا  وشاعرا  موهوبا ،  ومن المجاالت التي برع فيها الفاضل الهندي، الشعر فقد كان
تعّبر عن احساس ات أدبية تعبير بزيادة ّنه كان يؤدي بعض أعماله الفارسية والعربية إوقيل: 
 :      (3)و كتبه( منهاأصائده في نهاية مؤلفاته )رسائله كر بعض قذ قد، و جميل

 ]الوافر[: هامنو قصيدة في نهاية رسالة )صالة الجمعة(  -1
 كؤوس   ن  قينا م  فهذا ما س  

 شراب   ن  م   حق   دار براح  ت  

 صاف  من سقام  الجهل   هور  ط  

 عن الصواب   للضباب   ىمجل  

 فخراً  كفاه   البهاء   محمد  

 أبي تراب   دعى ولي  بأن ي  
                                                           

 .2/257 :جعفر السبحاني ،وتذكرة األعيان ،7/112 :ينظر: روضات الجنات ( 1)
 .1/112 :حكامكشف اللثام عن قواعد األ ( 2)
 -Isfahan.irينظر: بهاء الدين محمد فاضل أصفهاني  ( 3)
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 كما هداه   له  نه اإل عفا ع  

 عذاب   ن  نجى م  أإلرشاد  و 

 ]الوافر[ :هامنو ( كشف اللثامنهاية كتابه )وقصيدة في  -2
 سبت   ليوم   الفراغ   وقد كان  

 نقص عشر  أ   الصيام   شهر   ن  وم  

 مشرقات   من ليال   وليل  

 دهم وهي زهر   هر  ليالي الد  

 ت  ئام نو الهجر  وقد تم ت س  

 حصر   كوامل لم ي ف تها صاح  

 حمد   كل   الموف ق   ول ل ه  

 شكر   األقطار   ومم ا يمأل

 رابعًا: أقوال العلماء فيه
. وأخالقه المختلفة والفنونالعلوم بحاطته الشاملة ا  الفاضل الهندي بنبوغه المبكر، و  تميز

، نال تقدير العلماء فوصفوه ومدحوه بألفاظ جميلة تدل على علميته العالية، وتواضعه الجمّ 
: ))الفقيه ه( 1237)تالواسعة وصفاته الحميدة فمن ذلك، ما قاله صاحب مقابس األنوار
المفاخر وبدائع المكارم و الحكيم المتكلم المتبحر العزيز النظير الحائز لمجاميع الفضائل والمآثر 

  (1)واخر((األكارم واألكابر من األوائل واألفاخر ومزايا بأقصى مراتب األفاضل واأل

                                                           
 .18 :مقابس األنوار ( 1)
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مداني، تاج صالدين العالم الرباني والفاضل ال: ))بهاء قائال   ووصفه الشيخ عباس القمي
))وحيد عصره ، وقال عنه في موضع آخر: (1)قين والعلماء((قين والفقهاء وفخر المدقّ المحقّ 

  (2)حكام((كام صاحب كشف اللثام عن قواعد األحاأل جوأعجوبة دهره مروّ 

يعتمد كتاب )الجواهر( كان  صاحبه( 1266)تّن الشيخ محمد حسن الجواهريإوقيل 
إال بالرجوع إلى  ه ال يكتب من كتابه شيئا  ا  على نحو أنّ عجيب ا  عتماداعلى كتاب كشف اللثام 

ي عثرت على عبارة في الماضي منقولة شتياني: ))إنّ اآل جالل الدين السيد ، وقال(3)كشف اللثام
المدرسة صبيا  مراهقا  في ي رأيت عن شخص كان يعيش أواخر الدولة الصفوية كتب فيها: أنّ 

ناصيته من لمرتبة عالية من العلوم العصرية وآثار النبوغ تلوح  ا  في األبحاث العلمية وحائز 
 .(4)اسمه محمد بهاء الدين(( الدين نسبه فقالو: هو ابن الماّلَ تاج بوضوح، فسألت عن

 خامسًا: شيوخه
ه نشأ وتتلمذ على يد أساتذة عظام وعلماء أفاضل، نّ أعند متابعة آثاره ومصنفاته يتضح 

تي ترجمت له نبوغه في كثير من العلوم يشير إلى كثرة الذين أخذ عنهم، ولكن الكتب ال وأنّ 
 فقط وهما:ثنين اذكرت 

تاجا( تلميذ العالم  محمد األصفهاني المعروف بـ )ماّل األول: والده تاج الدين حسن بن 
، (5) أحد مشايخ العالمة المجلسي ه(1069بن عبد اهلل التستري)ت الجليل المولى حسن علي

كان رجال  طالبا  للعلم، مشتغال  بالبحث  ،من علماء مدينة أصفهان في القرن الحادي عشر
والده عن  أغلب رواياته كانت ، وقد صرح الفاضل الهندي بأنّ (6)والمطالعة وتصحيح الكتب

                                                           
 758/ 2 :الفوائد الرضوية ( 1)
 .3/11 :الكنى واأللقاب (2)
 .2/257 :ينظر: تذكرة األعيان ( 3)
 .2/260، وينظر: تذكرة األعيان:  544/ هامش 3منتخبات أز آثار حكماى إلهي إيران :  ( 4)
 .3/11 :ينظر: الكنى واأللقاب ( 5)
 .1/13 :دراسة المحقق عن قواعد األحكام، ينظر: كشف اللثام ( 6)
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، وله مؤلفات عديدة منها: (1)عن والدي العالمة تاج أرباب العمامة(( يبقوله: ))وأكثر روايات
، (2)الوهاج( و)الرسالة التزويجية( وغيرهااج والسراج )شرح على الكافية( و)تفسير البحر الموّ 

 .(3)هـ(1085وتوفي في سنة )

ى محمد باقر لماء وشيخ الفقهاء والمحدثين المو الثاني: العالمة المجلسي عالمة العل
ضل وجالل في كنف والده محمد تقي المجلسي تتلمذ فلسي األصفهاني، نشأ في بيت علم و المج

، كانت (4)المختلفة يلقي عليهم محاضرات في العلوم والفنونعلى يده العديد من العلماء فكان 
ومن مؤلفاته )بحار األنوار في أخبار األئمة اإلطهار( و)تاريخ  ه(1037)والدته في سنة 

 1111) و)تذكرة األئمة( وغيرها وتوفي في سنة و)تحفة الزائر( وفضائلهم( والحسنين فاطمة
 .(5)هـ(

 سادسًا: تالمذته والراوون عنه
العلوم العقلية، والنقلية، توحي بكثرة معظم ه في ر إن سعة علم الفاضل الهندي، وتبصّ 

، ال بدَّ أن المختلفة تالميذه، فرجل قضى حياته منقطعا  للعلم والدرس والتحصيل، نبغ في العلوم
ي يقوّ يكون له تالميٌذ متعددون، جلسوا في حلقاته، ونهلوا من موارده وتأثروا ببحوثه وآرائه، ومما 

 :أمران ذلك

مصنفاته التي وقفت عليها على ما سيتبين في  في أوال : األسلوب التعليمي الذي ساد
 .تعالى الفصل األول من هذا الرسالة إن شاء اهلل

سبب تأليفها هو سؤال  ثانيا : إشاراته في مقدمات كتبه المخصصة بالدراسة، إلى أنّ 
 خوانه وطالبه فألفها استجابة لهم.إبعض 

                                                           
 .7/113 :روضات الجنات ( 1)
 .114/ 7: روضات الجناتينظر:  ( 2)
 .3/49 ،لى تصانيف الشيعة، والذريعة إ2/146 :ينظر: خاتمة مستدرك الوسائل ( 3)
 .4-3 :ينظر: تالمذة العالمة المجلسي والمجازون منه ( 4)
 .2/306 :ينظر: هدية العارفين ( 5)
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 وفيما يأتي أذكر منهم ما أسعفْت به مصادر الترجمة:

 الشيخ جمال الدين أحمد بن الحسين الحلي: -1
 كتب له إجازة على ظهر كتاب )قرب اإلسناد( للشيخ عبد اهلل بن جعفر الحميري

هذه اإلجازة بخط المجيز  ىأنَّه رأ ه( 1313)ت، وقد ذكر الخوانساري(1)ه(304)ت
 )الفاضل الهندي(.

 الحسيني الشيرازي الخرساني: محمد صدر الدينالسيد  -2
العزيز  المثيل ضلالفاضل الهندي بأوصاف جميلة منها: ))أيها العالم النبيل الفا هوصف

من تالمذة الفاضل الهندي في موسوعة  دّ ، وعُ (2)د المؤيد...((يالمثيل السيد السند األ
 .(3)طبقات الفقهاء

 البغدادي:الشيخ عبد الحسين بن عبد الرحمن  -3
ها من إفادة شيخه فقال: ))مما رسالة )االحتياطات الالزمة العمل( وذكر بأنّ  هكتب بخط

حرير العامل بهاء الدين محمد ننا الفاضل الكامل والاوالنا ومقتدافادنا من ديننا شيخنا وم
 .(4)الفاضل الشهير بالهندي((

 عبد الكريم بن محمد هادي الشهابي الطبسي: -4
 ه(381)تيحضره الفقيه( للشيخ الصدوقأجاز له الفاضل الهندي رواية كتاب )من ال 

 .(5)ق عليه بحواش داله على تبحره في العلومن علّ أبعد 
 الميرزا عبد اهلل أفندي: -5

تتلمذ على يد مجموعة من العلماء، منهم محمد بن الحسن الفاضل الهندي وتوفي في 
 .(6)هـ( 1130سنة )

                                                           
 .1/232 إلى تصانيف الشيعة: والذريعة ،7/113 :ينظر: روضات الجنات ( 1)
 .1/472 :تراجم الرجال ( 2)
 .12/272 :نظر: موسوعة طبقات الفقهاءي ( 3)
 .15/348 الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ( 4)
 .1/321 :أحمد الحسيني ،ينظر: تراجم الرجال ( 5)
 .37 :ينظر: العالمة المجلسي والمجازون منه ( 6)
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 الحسيني: السيد عبد اهلل -6
عترض اأّلف )رسالة في صالة الجمعة(، و  فقد ،الظاهر أّنه من تالمذة الفاضل الهندي

رير نحشيخنا الفاضل المحقق ال))بقوله: فيها على كالم الفاضل الهندي معبرا  عنه 
باالعتراض، وكتبها في  ، ثم يذكر قول شيخه )الفاضل الهندي(، وبعدها يبدأ(1) ((القمقام
 هـ(.1128سنة )

 الشيخ علي أكبر بن محمد صالح الالريجاني: -7
تاب )كشف اللثام( عند النصيري ه توجد نسخة من كذكر صاحب الذريعة بأنّ 

الالريجاني أحد  بن محمد صالح بطهران بخط علي أكبر ه(1390)تمينياأل
 .(2)تالمذته

 الشيخ محمد بن الحاج علي بن األمير محمود الجزائري التستري: -8
 .(3)من تالمذة الفاضل الهندي دّ عُ 

 المولى محمد تقي األصفهاني المعروف بـ)مولى تقيا(: -9
لشريعة األصفهاني ورأى صاحب الذريعة هذه االجازة بخزانة كتب شيخ اوله إجازة منه 

 .  (4)هـ(1118وتاريخها )
 الشيخ محمد صالح بن عبد اهلل الكزازي القمي: -10

التي طرحها على شيخه الفاضل الهندي في رسالة وهذا الشيخ قام بجمع أجوبة المسائل 
 .(5)هـ( 1162)تحفة الصالح( وجمعها في سنة )

 
 
 

                                                           
 .15/74 إلى تصانيف الشيعة: ينظر: الذريعة ( 1)
 .57-18/56 المصدر نفسه:ينظر:  ( 2)
 12/272ينظر:المصدر نفسه:  ( 3)
 .1/232 الذريعة إلى تصانيف الشيعة:ينظر:  ( 4)
 .12/273 :ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء ( 5)
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 السيد محمد علي الكشميري: -11
جازه شيخه الفاضل الهندي بأصفهان في سنة أفاضل من أعالم القرن الثاني عشر فقيه 

 . (1)هـ( 1129)
 :(2)هـ( 1140باقر النائيني المختاري )ت  محمد السيد محمد بن -12

بخط المجيز وتاريخها في التاسع عشر من ذي الحجة  له صاحب الذريعة إجازة  ذكر 
محقق الفرائد البهية الدكتور محمد نوري  ذلك أيضا   ذكر وقد ،(3)هـ( 1109سنة )

 . (4)الموسوي أن المختاري من تالمذة الفاضل الهندي وأن له إجازة منه
 السيد ناصر الدين أحمد بن محمد روح األمين المختاري: -13

فيها  أحمد وُذِكربخط الفاضل الهندي إجازة للسيد ناصر الدين  أىذكر الخوانساري أّنه ر 
 .(5)أّنه يجوز أن يروي األخبار بعدة طرق صحيحة ومعروفة

قد أضاف إلى تالمذته العنكبوتية شبكة الهذا ما ذكرته كتب التراجم ووجدت موقعا  على   
نجفي( العاملي الفتوني ال محمد صفهاني( و)محمد علي بهاء الديناأل)المولى حبيب اهلل 
 .)6(طلقاني(الو)المال محمد نعيم 

 سابعًا: آثاره
ف واالشتغال في العلم في فبدأ بالتصني للعلم،كان الفاضل الهندي غزير االطالع متفرغا    
وتنوعت مصادر المعرفة العلمية في حياته فتوسعت ثقافته، فالفاضل الهندي كان  ،مبكرةسن 

عالم عصره بالتفوق والتقدم أه وأقّر ل ،العلمأبواب عددا  كبيرا  من عالما  موسوعيا  طرق 
وباألخص في الفقه واألصول، فضال  عن سائر العلوم األخرى، كالتفسير والحديث واألدب 

                                                           
 .2/737 :ينظر: تراجم الرجال ( 1)
 .135 :العالمة المجلسي ،إجازات الحديثينظر:  ( 2)
 .135:وينظر: إجازات الحديث ،233-1/232إلى تصانيف الشيعة : ينظر: الذريعة ( 3)
  ، محمد نوري الموسوي، إشراف: د. صباح عطيوي،مديةينظر: الفرائد البهية في شرح الفوائد الص ( 4)

 )رسالة ماجستير(6قسم الدراسة:
 .7/113 :ينظر: روضات الجنات ( 5)
 -Isfahan.irينظر: بهاء الدين محمد فاضل أصفهاني  ( 6)
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وبلغت  والفارسية،وقد كتب باللغتين العربية  يان وعلم الفلسفة والكالم،والنحو والمعاني والب
 ، ومنها:(1)مجمل تصنيفاته على ما نقلت بعض مصادر ترجمته ثمانين مصنفا  

هـ(  1080ثبات الواجب: رسالة كتبها الفاضل الهندي في سنة )إثبات الواجب في إ -1
 .(2)(1964برقم )بجامعة طهران وتوجد نسخة منها في المكتبة المركزية 

هـ( ويوجد في خزانة  1078إحالة النظر في القضاء والقدر: فرغ من تأليفه سنة ) -2
، وتوجد نسخة (3)مة الشيخ علي بن الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء بالنجفالعاّل 

 مام فيإقدر( في خزانة مكتبة السيد حسين جالة الفكر في فضاء القضاء والإبعنوان )
 .(4) (14/3ورقمها ) اإليرانية قائن منطقة

وجد نسخة منها في مكتبة السيد الكلبايكاني تلزام العار لصاحب الغار: رسالة إ -3
( فيها ا  ن بيتيقصيدة المية مكونة من )خمسة وخمس( ويلي هذه الرسالة 42ورقمها )

 .(5)سؤال وجواب عن آية الغار
تحديق النظر في حديقة النظر والغوص في لجج الفكر: رسالة في معرفة وجوب  -4

مام، في قائن، رقمها إنسخة في خزانة مكتبة السيد حسين الحق تعالى، توجد منها 
(6/14)(6). 

جمعها سنة و محمد صالح الكزازي مسائل سأله عنها تلميذه  أجوبة تحفة الصالح: هي -5
 .(8)في خزانة مكتبة مجلس الشورى في طهران، توجد منها نسخة (7)هـ( 1126)

                                                           
 .3/11 :الكنى واأللقاب ،2/146 :الوسائلخاتمة مستدرك ينظر:  ( 1)
 .1/55 :دراسة المحقق عن قواعد األحكام، ينظر: كشف اللثام ( 2)
 .1/280 إلى تصانيف الشيعة: ينظر: الذريعة ( 3)
 .50 :دراسة المحقق ،ينظر: موضح أسرار النحو ( 4)
 .1/64 عن قواعد األحكام، دراسة المحقق: ينظر: كشف اللثام ( 5)
 .51 موضح أسرار النحو ، دراسة المحقق:ينظر: ( 6)
 .12/273 :وموسوعة طبقات فقهاء العلماء ،3/446 إلى تصانيف الشيعة: ينظر: الذريعة ( 7)
 .55 ،دراسة المحقق ،ينظر: موضح أسرار النحو ( 8)
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البيت )عليهم تطهير التطهير عن أوهام شبه الحمير: وهي رسالة حول عصمة أهل  -6
في خزانة  منها حد علماء السنة، توجد نسخةأو جوابا  لسؤال أالسالم( كتبت ردا  

 .(1)ورقتينمن مكتبة الكلبايكاني في مدينة قم مؤلفة 
ذ إات من ضمن تصانيف الفاضل الهندي روضات الجنالتفسير: وذكره صاحب  -7

 .(2)فيد((أكالم المجيد وهو كبير مبسوط كما قال: ))كتاب في تفسير 
تفسير سورة التوبة: توجد نسخة منه في خزانة مكتبة ملك الوطنية في طهران ورقمها  -8

(3/1787)(3). 
)تلخيص صه من لخّ  (؛ ألّنهتمحيص التلخيص: ويقال له )ملخص التلخيص -9

، توجد منه نسختان (4)هـ( ويعد أول مصنفاته 739المفتاح( للخطيب القزويني )ت 
 .(5)حداهما مصورةإلمكتبة المركزية في جامعة طهران في خزانة ا

التنصيص على معاني تمحيص التخليص: وهو شرح لكتابه السابق )التمحيص(  -10
كتاب في مكتبة فدك هـ( وطبع هذا ال 1073انتهى من تأليفه في شهر رجب سنة )

-م2011في سنة  في قم بتحقيق )سعاد بديع مطير( و)فارس حسون كريم(
 .ه1432

التنضيد في شرح سورة التوحيد: رسالة في تفسير سورة التوحيد على وفق أسس  -11
 فلسفية كالمية، وطبعت بتحقيق مهدي مروت.

 .(6)جوابات المسائل الفقهية: وأكثرها في العبادات -12

                                                           
 .1/63 :دراسة المحقق عن قواعد األحكام ، ينظر: كشف اللثام ( 1)
 .7/112 :روضات الجنات ( 2)
 .48 :دراسة المحقق ،ينظر: موضح أسرار النحو ( 3)
 .7/112 :ينظر: روضات الجنات ( 4)
 .63 :دراسة المحقق ،موضح أسرار النحوينظر:  ( 5)
 .5/229 إلى تصانيف الشيعة: ينظر: الذريعة ( 6)
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رية: المتن تأليف أثير الدين مفضل بن عمر يالهداية األثحاشية على شرح  -13
ه( 911الحسيني )ت  بديللقاضي كمال الدين الميهـ( والشرح  660األبهري )ت 

 .(1)والحواشي كثيرة منها حاشية الفاضل الهندي
فر الحميري سناد( للشيخ عبد اهلل بن جعسناد: و)قرب اإلحاشية على قرب اإل -14

 ( عليها حواشٍ 982د المرعشي برقم )سناد في مكتبة السيوتوجد نسخة من قرب اإل
 .(2)كثيرة بإمضاء الفاضل الهندي

المواقف: وهذه الحاشية على كتاب المواقف الذي شرحه  شرح حاشية على -15
كان  ه(1242)ت ن السيد عبد اهلل شبرإقيل ، و (3)هـ( 816الجرجاني )ت الشريف 

 .(4)ينقل عنه في بعض تصانيفه
ة: ذكرها المصنف في أول كتابه كشف اللثام، سفيشرح العقائد النحواٍش على  -16

 .(5)كما ذكرها الخوانساري
حكام( للسيد ح شرائع اإلسالم: كتاب )مدارك األحكام في شر حواشي مدارك األ -17

هـ( وكتاب )شرائع اإلسالم( للمحقق الحلي )ت  1009محمد الموسوي العاملي )ت 
خزانة مكتبة مجلس الشورى طهران ورقمها هـ( توجد نسخة من الحواشي في  676

(2/9654)(6). 
خالصة المنطق: رسالة توجد نسخة منها في مكتبة السيد الروضاتي فرغ من  -18

  .(7)هـ( 1073تأليفها سنة )

                                                           
 .6/139 الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ينظر: ( 1)
،  دراسة المحقق عن قواعد األحكام، كشف اللثام، و3/192الكلباسي: الرسائل الرجالية، محمد ينظر:  ( 2)

1/ 65. 
 .12/273:ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء ( 3)
 .6/137 إلى تصانيف الشيعة: ينظر: الذريعة ( 4)
 .7/115 :وروضات الجنات ،1/112كشف اللثام عن قواعد األحكام: ينظر:  ( 5)
 .55 :دراسة المحقق ،ينظر: موضح أسرار النحو ( 6)
 .12/273 :ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء ( 7)
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مطبوع بتحقيق سيد  الفارسية،خالصة النحو: كتاب مختص بالنحو باللغة  -19
 .مصطفى موسوي

وشروحها: ذكرها الفاضل الهندي من مصنفاته الخود البريعة في أصول الشريعة  -20
 .(1)في أول كتابه كشف اللثام

الرسالة التهليلية: وموضوعها هو شرح كلمة التوحيد )ال اله إال اهلل( وأكمل  -21
تحقيقها الدكتور )علي موسى الكعبي(، وُنشرت في مجلة تراثنا الصادرة عن مؤسسة 

 .(2)آل البيت )عليهم السالم(
فها لّ أواز صالة الجمعة في زمن الغيبة و معة: ذكر فيها عدم جرسالة صالة الج -22

في ردها )فذلكة  ه(1135ت ) السماهيجيهـ( وكتب الشيخ عبد اهلل  1097سنة )
 .(3)الدالئل( و)إسالة الدمعة(

 .(4)الرسائل الكثيرة: وتختص هذه الرسائل بالفقه والعبادات والخطب واإلجازات -23
الخمسة التكليفية والوضعية: عدتها بعض المصادر رموز األحكام الشرعية في  -24

 .(5)همن ضمن مؤلفات
 792وترجمة كتاب المطول للتفتازاني )ت  لخيصزبدة العربية: وقام فيها بت -25

توجد نسخة منه في خزانة مكتبة السيد الكلبايكاني في قم، وأخرى في مكتبة  (6)هـ(
 .(7)السيد كتابي في أصفهان

 .(8)ذكرها المصنف في مقدمة كتابه كشف اللثامالزبدة في أصول الدين:  -26

                                                           
 .1/112 عن قواعد األحكام: ينظر: كشف اللثام ( 1)
 [136ينظر: مجلة تراثنا ، العدد ] ( 2)
 .15/78 إلى تصانيف الشيعة: ينظر: الذريعة ( 3)
 .10/257 إلى تصانيف الشيعة: والذريعة ،7/113 :ينظر: روضات الجنات ( 4)
 .2/318 :وهدية العارفين ،7/116 :ينظر: روضات الجنات ( 5)
 .12/273 :ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء ( 6)
 .64 :دراسة المحقق ،ينظر: موضح أسرار النحو ( 7)
 .1/112 عن قواعد األحكام: ينظر: كشف اللثام ( 8)
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ذهان( للعالمة الحلي )ت أحكام اإليمان: )إرشاد األ لىإ اناألذه إرشاد شرح -27
وتوجد من الشرح نسخة في خزانة مكتبة السيد الكلبايكاني في قم، ورقمها  (726

(1613)(1). 
طبع هذا  ( وتم471شرح العوامل: هو شرح لكتاب العوامل المئة للجرجاني )ت  -28

الكتاب بتحقيق الدكتور )محمد زكي الجعفري( في مؤسسة دار الحجة بقم سنة 
(1431.) 
ت ) سيناالشفا: هو تخليص لكتاب الشفا البن تلخيص خوان الصفا في إعون  -29

لى مكتبة إالميرزا طاهر التنكباني وانتقلت توجد نسخة منه في مكتبة  ه(427
 .(2)بمشهد المكتبة الرضوية، وتوجد نسخة ناقصة في بطهران المجلس

الشورى في  مجلس فتاوى الفاضل الهندي: توجد نسخة منها في خزانة مكتبة -30
 .(3)طهران

وقد  ه(449ت ) الكراجكيفهرست لكنز الفوائد: )كنز الفوائد( للشيخ أبي الفتح  -31
لفهرس صنف الفاضل الهندي لهذا الكتاب فهرسا  وذكر صاحب الذريعة أّنه رأى ا

 .(4)هـ( 1322يران سنة )إبخطه وطبع كنز الفوائد في 
لكتاب )االقتراح في أصول النحو(  ا  قتراح: يعد هذا الكتاب مختصر قراح اال -32

األستاذ )عالء ماهر سلومي( في  وأكمل تحقيقه (5)هـ( 1081للسيوطي ألفه سنة )
رسالة ماجستير في كلية التربية األساسية في الجامعة المستنصرية في سنة 

الدكتور )محمد نوري الموسوي( بمشاركة الدكتورة  تحقيقه أيضا   عادم، وأ2012
 .وهو قيد الطبع )نجالء مجيد حميد(

                                                           
 .57 :دراسة المحقق ،ينظر: موضح أسرار النحو ( 1)
 .15/361 إلى تصانيف الشيعة: ينظر: الذريعة ( 2)
 .57: دراسة المحقق ،ينظر: موضح أسرار النحو ( 3)
 .18/161 إلى تصانيف الشيعة: ينظر: الذريعة ( 4)
 .1/59 :دراسة المحقق عن قواعد األحكام، ينظر: كشف اللثام ( 5)
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كتاب )معالم الدين( كاشف أسرار اليقين من أصول الشرع المبين: هو شرح على  -33
لهيات في جد نسخة منه في مكتبة كلية اإلهـ( تو  1011للشيخ حسن العاملي )ت 

 .(1)طهران، وأخرى في خزانة مكتبة السيد المرعشي مكتوبة بخطه
كشف اللثام عن قواعد األحكام: يعد من اآلثار الفقهية المهمة وأحد شروح كتاب  -34

هـ( في مجلدين 1271طبع طبعة حجرية في سنة ) يمة الحل)قواعد األحكام( للعال
ي قم ضمن منشورات مؤسسة عيد طبعه فأين عن خط علي رضا الخوانساري، و كبير 

 .(2)هـ( 1416سالمي )النشر اإل
الكوكب الدري: موضوعه تفسير اآليات المنتخبة من كتاب )غرر الفوائد ودرر  -35

بتحقيق  ضمن سلسلة تراث الشيعة من وطبعهـ(  436القالئد( للسيد المرتضى )ت 
 .ه1429صاحب الملكوتي المجلد الثالث، مكتبة التفسير وعلوم القرآن، قم 

د يرية: شرح قصيدة إسماعيل بن محمالعبقرية في شرح العينية الحم الآللئ -36
يق مؤسسة الصادق في قم سنة هـ(، وطبع بتحق 1089الحميري فرغ من تأليفه سنة )

 هـ(. 1427ثانية سنة )هـ( وتوجد طبعة 1421)
 ، شرحه السيد محمد علي الملكي ، مناسك الحج: كتاب في فقه الحج والعمرة -37

 .(3)ونقل عن هذا الشرح المولى أبو الحسن الشريف في فوائده التي كتبها
في شرح اللمعة  الروضة البهيةالمناهج السوية في شرح الروضة البهية:  -38

، توجد لهذا من تأليف زين الدين بن علي العاملي المشهور بالشهيد الثاني الدمشقية
 وجدوي الكتاب شروٍح عديدة وحواٍش، ومنها شرح الفاضل الهندي )المناهج السوية(

وكتاب الصالة في  ،قدس ستانآكتاب الطهارة في مكتبة  :وطة منهانسخ مخط منه

                                                           
 :دراسة المحقق ،وموضح أسرار النحو ،1/59 :، دراسة المحققعن قواعد األحكام كشف اللثامينظر:  ( 1)

58. 
 .528 :ينظر: فهرس التراث ( 2)
 .22/272 إلى تصانيف الشيعة: ينظر: الذريعة ( 3)
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وم السيد محمد ط المصنف ويقوغيرها من النسخ وهي بخ ،مكتبة السيد المرعشي
 .(1)عداده للطبعإجواد الجاللي على 

ولم يكمل تسعة  منية الحريص على فهم شرح التخليص: ذكر المصنف أّنه ألفه -39
خر لكتابه )تمحيص التخليص( توجد منه نسختان في خزانة آعشر سنة وهو شرح 

، (2)في شيرازمكتبة وزيري في يزد بخط المؤلف ونسخة في خزانة مكتبة شاه جراغ 
على  والدكتور علي موسى الكعبي ويعمل على تحقيقه الدكتور محمد نوري الموسوي

 نسخة بخط المؤلف.
ين )عليه مام الحسع بإشراف مجمع اإلبِ و: كتاب نحوي طُ موضح أسرار النح -40

وحققه  في كربالء المقدسة هل البيت )عليهم السالم(أ تراث السالم( العلمي لتحقيق
 هـ(. 1436موسى الكعبي( والطبعة األولى منه سنة ) الدكتور )علي

ه رأى النقل عنه في حياة مؤلفه، وتوجد نسخة النجاة: ذكر الشيخ آقا بزرك بأنّ  -41
 . (3)منه في خزانة المكتبة الرضوية في مشهد

على الكافية( البن حاشية ) كتاب ومن المؤلفات التي ُنِسبت خطأ إلى الفاضل الهندي
هذا الكتاب ل)شهاب الدين أحمد بن عمر الهندي  الصحيح أنّ  نّ إذ إ ،اجبالح
إذ ُكِتب على المخطوطة  ( وُنِسب إلى الفاضل للتشابه في لقب )الهندي(ه( 849ت)

 ها للفاضل الهندي.أنّ  فتوهم (4)))لفاضل من آفاضل الهند((
 
 
 

                                                           
 .528 المصدر نفسه: ينظر: ( 1)
 .68 :دراسة المحقق ،وموضح أسرار النحو ،1/112 عن قواعد األحكام: ينظر: كشف اللثام ( 2)
 .24/57: ينظر: المصدر نفسه ( 3)
 )مخطوطة(. ،2أحمد بن عمر الهندي:  ،حاشية على الكافية ( 4)
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 ثامنًا: وفاته
، (1)هـ( 1131ه توفي سنة )فبعضها ذكرت أنّ  ، ريخ وفاتهأاختلفت الروايات في تسجيل ت 

، وأما الرواية األكثر شهرة والتي ذكرها (2)هـ( 1135ه توفي سنة )والرواية األخرى ذكرت أنّ 
 1137) رمضان سنة 25 على لوح قبره، أّنه توفّي بأصفهان في ودونت له أغلب المترجمين

في مقبرة تخت فوالذ في ، وأما محل دفنه فهو (4)ةفاغنّنه مات قتيال  بأيدي األإوقيل  (3)هـ(
ذا أردنا الترجيح من بين تلك الروايات  أصفهان بجنب معبر القوافل إلى الديار الفارسية، وا 

، ))وقبره ليس على حد ه(1137) فالراجح هي الرواية المشهورة والتي دونت على لوح قبره
لعمارة والصحن ٍل من القبة واسائر مراقد العلماء األعيان المتوفين في ذلك الزمان بل خا

 . (5)يوان، وكل ما يضعه السالطين الصفوية على مقابر العلماء من رفيع البنيان((واإل

والظاهر أّنه لم يكن كذلك بسبب هجوم األفاغنة على مدينة أصفهان ومحاصرتها وطرد  
 يوان عن السلطة، وبعد هذه الحادثةصحن واإلعلى وضع القبة وال اعتادتاألسرة الصفوية التي 

والقتل من المهاجمين، ومن العلماء الذين وافتهم المنية  ىتعرض عدد كبير من العلماء إلى األذ
في أثناء هذه األحداث العالم الفقيه الجليل )الفاضل الهندي(، فكان من الطبيعي أن يكون قبره 

 ستمر غزوامات التي تعيشها الدولة آنذاك، و هكذا بسبب األوضاع السياسية والغزو واألز 
تمكن نادر شاه من إنهاء هذه المأساة وطرد األفاغنة، وبذلك إذ هـ(  1142األفاغنة حتى سنة )

المال محمد فاضل المعروف قبر ، ويوجد بجانب قبره (6)عاد األمن والسالم الى الربوع اإليرانية
 .(7)لسنة الناس بمقبرة الفاضلينأرة على بالفاضل النائيني ولهذا اشتهرت هذه المقب

                                                           
 .7/116 :ينظر: روضات الجنات ( 1)
 .4/296 إلى تصانيف الشيعة: ينظر: الذريعة ( 2)
 ،528 :وفهرس التراث ،2/758 :والفوائد الرضوية ،2/143 :ينظر: خاتمة مستدرك الوسائل (3)

 .12/273 :وموسوعة طبقات الفقهاء
 .9/212 :ومعجم المؤلفين ،2/318 :ينظر: هدية العارفين ( 4)
 .7/116 :روضات الجنات ( 5)
 .1/39 ،دراسة المحقق عن قواعد األحكام، ينظر: كشف اللثام ( 6)
 .3/11 ،ينظر: الكنى واأللقاب ( 7)
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 ولالفصل األ 

 منهج الفاضل الهندي في التأليف النحوي

والفقهية  ،صوليةواأل الدينية،للفاضل الهندي جهود علمية كبيرة في مختلف المجاالت 
والذي يخصنا المجال اللغوي  ،مصنفاتهوقد ظهر ذلك جليا  في  ،المختلفة واللغوية ،واألدبية

 ،ها تمثل منزلة رفيعةألنّ  ؛النحويةهذه الدراسة الفرع النحوي. لذا سأورد كتبه ومما يهمنا في 
 وقيمة علمية كبيرة تدل على براعة ُمصنفها وُمكنته.

 وقد ذكرتها مرتبة حسب أسبقية التأليف:

 .(1)هـ( 1078ريخ كتابته )أشرح العوامل في النحو: ت -1

 .(2)هـ( 1078ة: فرغ منها في سنة )يالتهليل -2

سرار النحو: وقد أوضح محققه الدكتور علي الكعبي اإلشكال الذي ورد في أموضح  -3
ريخ أهـ( ت 1104ن سنة )أريخ تأليفه فأثبت أريخ النسخ وتأإذ خلطوا بين ت ،أليفهتريخ أت

نسخة خزانة المكتبة المركزية في جامعة طهران كتبت في القرن  ألنّ  وذلك النسخ؛
وهي تقع ضمن مجموع يضم خمسة كتب للمؤلف كتب بعضها في سنة  ،الحادي عشر

 ف في القرنلّ ه أُ نّ أهـ( فبذلك يكون األرجح  1097هـ( وبعضها في سنة ) 1073)
 .(3)الحادي عشر

                                                           
 .13/372 إلى تصانيف الشيعة: ينظر: الذريعة ( 1)
 .52 المحقق:موضح أسرار النحو، دراسة ينظر:  ( 2)
 .75 المصدر نفسه:ينظر:  ( 3)
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ه ُألِّف في القرن الحادي عشر المحقق كان مصيبا  في رأيه، فالراجح أنّ  وعلى ما يبدو أنّ  
هـ( هي سنة النسخ، بدليل وجود الكتاب ضمن نسخ المكتبة المركزية بجامعة  1104سنة ) وأنّ 

 هـ(. 1097 و هـ  1073طهران المكتوبة سنة )
 .(1)هـ( 1089ية فرغ منها )ر ينية الحميعالعبقرية في شرح ال ئلالآل -4

 شرح العوامل في النحوأواًل: 
نذكر نبذة وقبل البدء بدراسة هذا الكتاب  ،الجرجانيف الفاضل الهندي شرحا  لعوامل لّ أ

 في دراسة شرح الفاضل الهندي.ندخل ومن ثم  ،الجرجاني وكتابه العواملمختصرة عن 

 بالمؤلف الجرجاني التعريف-1

بو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي، فارسي األصل، كان من هو أ
أخذ النحو بجرجان عن أبي الحسين بن عبد الوارث النحوي وأكثر  ،والبيانأكابر أئمة اللغة 

ه لم يخرج عن جرجان في طلب العلم، نّ وأل ؛غيرهه لم يلق شيخا  مشهورا  في علم اللغة نّ أل ؛عنه
يضاح وكتاب المقتصد ف تصانيف كثيرة منها: المغني في شرح اإلوصنّ  .هـ( 471توفي سنة )
، وكتاب الجمل وكتاب العوامل ودالئل اإلعجازيضاح وهو مختصر للذي قبله، في شرح اإل

 .(2)وغيرها المئة

 بكتاب العوامل التعريف-2

هتمام الدارسين احظي بفقد الرغم من اختصاره وعلى  ،ومختصركتاب نحوي صغير 
م بها، فهذا دليل على ظِ التركية ونُ  إلىُنِظم وُشِرح مرات عديدة وترجم  إذوعنايتهم بشكل كبير، 

                                                           
 .260-18/259الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ينظر:  ( 1)
نباه الرواة إو 265 – 264 :بركات األنباريالبو أ ،ينظر ترجمته في نزهة األلباء في طبقات األدباء ( 2)

، واألعالم ،2/106 :للسيوطي ،وبغية الوعاة ،189 – 2/188 :لجمال الدين القفطي ،نباه النحاةأعلى 
 .49- 4/48 :يللزركل
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عن اسامي الكتب  كشف الظنون) كتاب في ما ُذكر ة منهامية الكتاب ومنزلته، وشروحه كثير أه
 :(1) والفنون(

عراب في ضبط عوامل اه )اإلسمّ  (هـ 675حمد الجزري )ت أشرح للشيخ ابراهيم بن  -1

 اإلعراب(.

 هـ(. 816شرح للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني )ت  -2

سّماه )وسائل الفئة في شرح  هـ( 855للعالمة بدر الدين محمود العيني )ت شرح  -3

منشور في مجلة و امودي، العوامل المائة( وهو مطبوع بتحقيق الدكتور محمود محمد الع

 .1997 –العدد الثاني  –المجلد الخامس  ، غزة ،سالميةالجامعة اإل

 .نحوية(سّماه )لمح المسائل ال هـ( 900شرح يحيى بن بخشي )ت  -4

العوامل المائة( مطبوع بتحقيق شرح سّماه ) هـ( 905شرح الشيخ خالد األزهري )ت  -5

 .م1988 –القاهرة  –البدراوي زهران، والناشر له دار المعارف 

 هـ(. 968شرح أحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبري زاده )ت  -6

هـ(  1137ي )ت شرح بهاء الدين محمد بن الحسن األصفهاني المعروف بالفاضل الهند -7

 .ةدراسالوهو ما يخص 

 

 

                                                           
 .2/1179 :ينظر: حاجي خليفة ( 1)
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 الفاضل الهندي في شرحه للعوامل منهج-3
وطبع بتحقيق محمد زكي الجعفري في مؤسسة دار  ،يقع هذا الشرح في مجلد واحد

يبدأ الكتاب  صفحة ةعشر  وست مئتينبلغ عدد صفحات الكتاب ي ،هـ( 1431الحجة بقم سنة )
 .الثامنة بعد المئتينمن الصفحة الثامنة وينتهي عند الصفحة 

شارحا  لكتاب  فبوصفه ،في تبويب شرحه الهندي ما المنهج الذي سار عليه الفاضلأ
ولم  ،الجرجاني لم يقدم لكتابه العوامل للجرجاني فقد التزم نهج الجرجاني في ترتيب كتابه إذ إنَّ 

نّ  ،فصول ومباحث إلىب كتابه يبوّ  له وسلم بتعداد آوالصالة على نبيه و  اهللما ابتدأ بعد حمد وا 
على الرغم من ذلك ال  صغيرا ،والتمثيل بشكل موجز ومختصر فكان كتابه  ،وتقسيمها ،العوامل

 .وعناية العلماء به وبشرحه ونظمه ،وتداوله ،وشهرته ،تخفى أهميته

سبب  يجاز، ويبدو أنّ يضا  كان موجزا  غاية اإلأوعند قراءة شرح الفاضل الهندي نجده 
العوامل وحفظها على  فهم هذهو  تسهيلتعليميا  بسيطا  بقصد  اّتبع منهجا  ؛ ألّنه تصارخهذا اال

ختصار فاال ،له معرفة وبصيرة في النحو تحفظها وفهمها كان َمنْ  ألنَّ  ؛والدارسينالمتعلمين 
 الطلبة والدارسين في التزّود بالعلم والمعرفة.ساليب المنهج التعليمي الذي يفيد أحد أ

العوامل في  ))أما بعد: فإنّ  وقد أشار إلى عدد العوامل وأنواعها عند الجرجاني بقوله:
فه الشيخ الفاضل عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني مائة عامل، وهي لّ أالنحو على ما 

قسمين: سماعية وقياسية،  إلىسم قسمين: لفظية ومعنوية، فاللفظية منها تنق إلىتنقسم 
والمعنوية عامالن، فالجملة  ،عواملحد وتسعون عامال ، والقياسية منها: سبعة واوالسماعية منها 

 .(1)مائة عامل((

                                                           
 .8 :للفاضل الهندي ،شرح العوامل في النحو ( 1)
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فشّرع في  ،ا  وثالثة عشر نوع عية المكونة من واحد وتسعين عامال  فأبتدأ بالعوامل السما
مواضع  ،في هذا الموضوع وقد زاد ،ثم الحروف المشبهة بالفعل ،شرح النوع األول حروف الجر

وبعدها أوضح أحكام )ما وال المشبهتين  ، همزة )إّن( فالجرجاني لم يتطرق إليها في كتابه كسر
وزاد في هذا الموضع )نصب المضارع بـ )أن(  ،ثم نواصب المضارع ،سمثم نواصب اال ،بليس(

ثم الجوازم التي  ،وبعدها أوضح جوازم المضارع التي تجزم فعال  واحدا   ،الناصبة المضمرة(
وقد أفرد الفاضل الهندي في هذا الموضع أحوال المميز في  ، ثم أسماء األعداد ،تقتضي فعلين

ثم أفعال المدح  ،ثم أفعال المقاربة ،ثم األفعال الناقصة ،وبعدها انتقل إلى أسماء األفعال ،العدد
  .(1)تم العوامل السماعية بأفعال القلوبثم خ ،والذم

أبتدأ بالفعل ثم ف ،وبعدها انتقل إلى إيضاح العوامل القياسية المكونة من سبعة عوامل
ثم ختم هذه العوامل  ،ثم المضاف ،ثم الصفة المشبهة ،ثم اسم المفعول الفاعل،المصدر ثم اسم 

  .(2)باالسم التام

األخير من العوامل وهي العوامل المعنوية والمكونة من وبعدها انتقل إلى بيان النوع 
 .(3)، األول العامل في المبتدأ والخبر، والثاني العامل في المضارععاملين فقط

، فهي (4)ه(215)تاألخفشعند وقد ذكر الفاضل الهندي في شرحه العوامل المعنوية 
جاءني )عراب الصفة، نحو: إوأما الثالث فهو ما يوجب  ،ذكرهماتقّدم ثالثة عوامل اثنان ما 

 ،لكونها صفة لمرفوع  رفع، فعنده الصفة تُ (مررت برجٍل كريمٍ ) ،(رجال  كريما   رأيتُ )، ( كريمٌ  رجلٌ 

  

                                                           
 162-10 :شرح العوامل في النحوينظر:  ( 1)
 .198-163 :ينظر: المصدر نفسه ( 2)
 .206-199 :ينظر: المصدر نفسه ( 3)
 .206 ينظر: المصدر نفسه: ( 4)
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 فبذلك يكون عدد العوامل مائة   ،(1)وتجر لكونها صفة لمجرور ، نصب لكونها صفة لمنصوبوتُ 
 هم اتفقوا على أنَّ إذ إنَّ  ، خالفا  لألخفش (2)الهندي رأي الجمهوروقد أورد الفاضل ،  ا  وواحد

فما يكون  نفسه عراب المتبوعإبالصفة من التابع والتابع معرب  ألنَّ  ؛ غيرالعوامل مائة ال 
 .(3)عامال  في التابع هو عامل في المتبوع

يستغني الكبير ))فهذه مائة عامل ال : وختم الفاضل الهندي شرحه بعبارة الجرجاني
 .(4)حفظها يحصل له بصيرة في النحو(( نْ والصغير، والرفيع والوضيع عن معرفتها، ومَ 

 منهج الفاضل الهندي في شرحه باألمور اآلتية: مميزات ويمكن تلخيص

 :هشواهد -1
 بين وفر مناألنصيب الب تضّمن الفاضل الهندي شرحه آيات الذكر الحكيم، إذ حظي

الفاضل الهندي عليها  وزادآية  تسع عشرةفكتاب العوامل المئة للجرجاني احتوى على شواهده 
لقراءات فلم ترد اأما و  ،آية في شرحه هذا دليل على أهمية الشاهد القرآني عنده تسعا وأربعين

ل َٰك ن    في قوله تعالى: في شرحه إال في موضع واحد ين   و  وا الش ي اط  اآلية  سورة البقرة/من[ ك ف ر 
ها ها قراءة، لكّنه ذكر بتخفيف )لكّن( ورفع الشياطين فهذا يشير على أنّ غير مصرح بأنّ  ]102

فهذا  ،(6)أيضا   لحديث الشريف فلم يستدل به إال في موضع واحدا وأما ، (5) إحدى القراءات

                                                           
أما الكالم في عوامل التوابع ففيه ))قال الرضي:  على الكافية، ينظر: رأي األخفش في شرح الرضي ( 1)

تفصيل: أما الصفة والتوكيد وعطف البيان ففيها ثالثة أقوال: قال سيبويه: العامل فيها هو العامل في 
بعضهم: إّن الثاني مقدر من ال وق ،وقال األخفش: العامل: فيهما معنوي كما في المبتدأ والخبر ،المتبوع
، وينظر: قول سيبويه 2/279(، شرح الرضي على الكافية، رضي الدين اآلسترابادي ول....(جنس األ

 .1/421في نص الرضي في، الكتاب،  لسيبويه، 
 .208 ،شرح العوامل في النحوينظر:  ( 2)
، وحاشية الصبان على شرح 7/3277ينظر: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ناظر الجيش:  ( 3)

 .1/570، والنحو المصفى، محمد عيد: 3/85األشموني، محمد بن علي الصبان: 
 .208 :شرح العوامل في النحو ( 4)
 . 1/108، وتنظر قراءة التخفيف في : حجة القراءات، أبو زرعة: 54 :المصدر نفسه ( 5)
 .25 ينظر: شرح العوامل في النحو: ( 6)
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وعزز بعض اآلراء  ،االستشهاد بالحديث الشريفمن  ه كان من النحويين المقّليننّ أدليل على 
حتّج بثالثة أقوال ا، و (1)ستدّل في شرحه بسبعة أبيات شعريةاالنحوية بالقليل من الشعر ف

تميم  لهجةفقد وردت في موضع واحد من شرحه فقد أشار إلى  العرب لغاتأما ، و (2)نثرية
 .(3)سماء العددأوالحجاز في موضوع 

ها متنوعة نَّ أال إت بنسب قليلة ءاستشهاداته جا نَّ أ نْ الرغم مِ على ه نَّ أفالذي نالحظه 
تها حاديث وأشعار ونثر وأما قلّ أالمسموعات من آيات قرآنية وقراءات و أنوعا  مختلفة من فشملت 

 ؛شواهدهاكتفيت بعرض نسب  قدو  شرحه،اعتمده في يجاز الذي واإل ختصارلإلفجاءت مالئمة 
 الثاني.لُت الحديث والتمثيل لها في الفصل ي فصّ ألنّ 
 استدراكه على الجرجاني: -2

شرحه  نهاضمّ  كتابه،الفاضل الهندي بعض األمور التي لم يذكرها الجرجاني في  زاد
من  هما ذكر  :فمن أمثلة ذلك ،وللتوضيح بشكل أكثر ،لعلم والمعرفة بصورة كاملةا في زيادة

 معاني بعض الحروف مثال :

 )ضربته بسوء أدبه( نحو: في معاني الباء الجرجاني ولم يذكرها،   السببية معنى للباء ذكر

ها قد تجيء بمعنى الفاضل الهندي من معاني الحروف معنى الحرف )في( بأنّ  زادهومما  ،(4)
أي: معكم، وتدخل على  ]47 من اآليةسورة التوبة/[﴾ لَْو َخَرُجوا فِيُكمْ ﴿ تعالى)مع( نحو قوله 

 .(5)ر نحو: )فيكم وفيهم(يالمظهر وعلى الضم

                                                           
 .174 ،143 ،58 ،55 ،51 ،33 ،26 العوامل في النحو: ينظر: شرح ( 1)
 .28 ،24 ،21 ينظر: المصدر نفسه: ( 2)

 .100المصدر نفسه:  ( 3)
 تمهيد القواعد عند النحاة السابقين،ينظر: ووردت الباء بهذا المعنى ،13 ينظر: شرح العوامل في النحو: ( 4)

، وشرح األشموني، 3/1160 بدر الدين العيني: والمقاصد النحوية ،6/2949 بشرح تسهيل الفوائد:
 .2/84 علي بن محمد األشموني:

 .20 :شرح العوامل في النحوينظر:  ( 5)
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زادها ، ومن األمور التي (1)النحويين قبله دوقد ورد المعنى الذي ذكره الفاضل الهندي عن
 ،(2) (استمرار الكسر في همزة )إنّ  مواضع ،بالفعل المشبهة الحروف موضوع في الهندي الفاضل

الجرجاني في كتابه، فمن  يذكرهوهذا األمر لم  ، فأوضح أحد عشر موضعا  مع التمثيل لها
 :(3)أمثلة ما ذكره من المواضع

 .]277و  62 من اآليةسورة البقرة/[ ﴾آَمنُوا إِنَّ الَِّذينَ ﴿ تعالىنحو: قوله  االبتداء عند -
 بعد الموصول نحو: )جاءني الذي إّن أباه عالم(. -
 .]68 من اآليةسورة البقرة/[﴾ قَاَل إِنَّهُ يَقُوُل إِنََّها بَقََرة  : ﴿تعالىنحو قوله  بعد القول -
ِ ۗ : ﴿تعالىما يكون في خبرها الالم نحو قوله  - سورة [﴾ قَالُوا نَْشَهُد إِنََّك لََرُسوُل َّللاَّ

 وغيرها من المواضع التي ذكرها. ،]1من اآلية المنافقين/
ومن أمثلة ما أضافه الفاضل الهندي في شرحه على ما جاء في كتاب الجرجاني، الفرق 

)لم( لقلب المضارع ماضيا  ونفيه  ذكر أنَّ  فبعد أنْ ، بين )لم و لما( في جوازم الفعل المضارع 
الماضي ونفيه فيه، قال: ))لكن يختص )لما(  إلىفيه، و )لما( مثلها في قلب المضارع 

زمان الحال، فـ )لم( لنفي فعل و)لما( لنفي قد  إلىالفعل في الزمان الماضي ستمرار نفي اب
ب الّندم، و)لم( ال يلزم استمرار عدم النفع من يفعل، تقول: )نِدم زيد ولم ينفعه الندم( أي عق

من  وقت اإلخبار، وتقول: )ندم زيد ولما ينفعه الندم( ولزم )لما( استمرار عدم النفع إلىالماضي 
زيادة معناها بزيادة )ما(... وأيضا  فيه معنى التوقع لحصول  نّ وقت اإلخبار، أل إلى الماضي

                                                           
 ،لفية ابن مالكأحل  إلىرشاد السالك إو ،1/226 :شمس الدين الصائغ ،ينظر: اللمحة في شرح الملحة ( 1)

 .1/450 :برهان الدين بن الجوزية
 .46 :النحو شرح العوامل فيينظر:  ( 2)
، أبو موسى المقدمة الجزولية :نظر هذه المواضع فيوت ،48-47 ينظر: شرح العوامل في النحو: ( 3)

 بشرح تسهيل الفوائد: وتمهيد القواعد ،1/353 ، بهاء الدين بن عقيل:وشرح ابن عقيل ،121 الجزولي:
 .1/498 ، جالل الدين السيوطي:وهمع الهوامع ،3/1321
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يَماُن فِي قُلُوبُِكمْ  : ﴿تعالىالفعل المنفي بخالف )لم( نحو قوله  ا يَْدُخِل اإْلِ سورة [  ﴾َولَمَّ
 .(1) ((ولما يركب األمير ] 14من اآلية الحجرات/

مع التمثيل لها تدّل على علمية الفاضل الهندي وحرصه  لزياداتستدراكات واهذه اال
 على إفادة المتعلمين، وعرض القواعد النحوية بصورة كاملة ومبسطة.

 

 تعليله بعض المسائل النحوية: -3
 

ل الفاضل الهندي في شرحه لبعض الظواهر فالتعليل صفة تميزت بها مصنفاته، علّ 
المضارع في حديثه عن )إذن( فبعد أن ذكر الفاضل ومن أمثلة ذلك ما أورده في نواصب الفعل 

الهندي قول الجرجاني: ))إذن: للجواب والجزاء كما إذا قيل لك: أنا آتيك فتقول: إذن 
 :و الواو مثال  جاز فيها وجهانأ)إذن( إذا وقعت بعد عاطف كالفاء  ، أضاف بأنّ (2)أكرمك((

؛ العتماد ما بعدها على ما قبلها  الرفع ))كقولك مجيبا  لمن قال: أنا أتيك فإذن أكرمك، جاز
حرف العطف  إلىالفعل مع الفاعل كما كان مفيدا  مستقال  من غير النظر  ألنّ  ؛ وجاز النصب

 .(3)ه غير معتمد على ما قبلها((فكأنّ 
وقع  اففي حديثه عن )إذن( قال: ))إذ ،الوجهينهذين  هـ( 688)ت  وقد ذكر الرضي

 ]76 من اآليةسورة االسراء/[﴾ َوإًِذا َّلَّ يَْلبَثُوَن ِخََلفََك إَِّلَّ قَلِيًَل ﴿: تعالىبعد العاطف كقوله 
 جملةك عطفت أنَّ ترك نصبه وذلك وكقولك: )تأتيني فإذن أكرمك( جاز لك نصب الفعل و 

 . (4)((مستقلةمستقلة على جملة 

                                                           
 .8ا -80 :ل في النحوشرح العوام ( 1)
 .71: شرح العوامل في النحو ( 2)
 .73-72 المصدر نفسه: ( 3)
 .44/ 4:شرح الرضي على الكافية ( 4)
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 وضعت لدنوّ ها نَّ قال: ))أل االسما علله في شرحه سبب تسمية أفعال المقاربة بهذا وممّ 
هذا هـ( 646 )توقد ذكر ابن الحاجب  ،(1)و حصوال  أو أخذا  فيه((أ فعلها رجاء   إلىالخبر 

  .(2)السبب لتسمية أفعال المقاربة
وأفعال المقاربة أربعة: عسى، كاد، كرب، أوشك. هذا ما ذكره الجرجاني في كتابه وتبعه 

في  مختلفة عدادأفعال وردت بهذه األ نَّ أ، وقد ال حظنا (3)الفاضل الهندي في تعداد هذه األفعال
 ذكر ستة عشر هـ( 672)ت  فابن مالك ، كتب النحويين

كتفى ا، فيما (5)عشر فعال  أحد أورد  هـ( 761)ت  ، وابن هشام(4)فعالاأل من هذهفعال   
قصدا ذكر  اهمسبب ذلك أنّ  ويبدو أنّ  ،الجرجاني وتبعه الفاضل الهندي بأربعة أفعال كما ذكرنا

يجاز ختصار واإلالباب أو األصل وليس جميعها لال األفعال المشهورة منها أو ما يسمى بأمّ 
 بقية األفعال. وبذلك أغفال

 

 ذكره آراء بعض العلماء: -4
وهذا األمر موجود في أورد الفاضل الهندي في شرحه آراء بعض العلماء مصرحا  بهم، 

، فالفاضل الهندي كان أمينا  حريصا  على نسبة كل رأي جميعها مصادره النحوية التي درستها
ها تدخل نّ أمثال ذلك في حديثه عن حرف الجر )حتى( بعد أن ذكر معانيها ذكر إلى صاحبه، 

 (6)يضا  أز الدخول على الضمير ه جوّ فإنّ  هـ( 285)ت  على المظهر خاّصة ، خالفا  للمبرد
 ]الوافر[: (7)بقول الشاعر مستدال  

                                                           
 .134 :شرح العوامل في النحو ( 1)
 .48 في علم النحو: ينظر: الكافية ( 2)
 .135 :وشرح العوامل في النحو ،61 ،ينظر: العوامل المئة ( 3)
 .59 :ابن مالك ،ينظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ( 4)
 .1/290 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، البن هشام:  ينظر: ( 5)
 .33-32 :ينظر: شرح العوامل في النحو ( 6)
 :لفية ابن مالكأوشرح ابن عقيل على  ،544 :لمرادي، بدر الدين االداني ورد البيت بال نسبة في الجنى ( 7)

وقد أورده  ،475 ،9/474 :لبغداديا ، عبد القادروخزانة األدب ،3/1211 :والمقاصد النحوية ،3/11
 اك يا ابن أبي يزيدفتى حتّ         ناس   ال يلقاه   فال وهللاه     هكذا:البغدادي 
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                                     ال يلقى أناس   فال واهلل  

 أبي زياد   بن   فتى حت اك يا
ها ال فمذهب سيبويه وجمهور البصريين أنّ  خالف،لة دخول حتى على الضمير فيه أومس

بالبيت المذكور لين دضمر مستملوالمبرد دخوله على ا ،تدخل إال على ظاهر، وأجاز الكوفيون
  .(2)اللبيب في مغني مثلهوورد  (1)شعرية البصريين ضرورة عندالبيت وهذا  ،آنفا  

   ]الوافر[ :(3)قول الشاعر
د  ك ل  فج  أ تاك ت قص                                     تت ح 

 ها ال تخيب  منك أن   يت رج   
جمهور البصريين بكونها ال تدخل  يضا ، فالفاضل الهندي بهذا يكون قد أيدّ أوهو ضرورة 

 : تدخل على المظهر خاصة.بقولهعلى المضمر 
هـ( والفراء )ت  189الكسائي )ت وذكر في موضوع األحرف المشبهة بالفعل رأي  

، لكن (4)في )ليت( قال: ))وأجاز الفراء والكسائي )ليت زيدا  قائما ( بنصب الجزئين هـ(207
في  (قائما  ـ ))ليت زيدا  كان قائما ( ف :أي ، الكسائي بتقدير كانى، و الفراء أجرى له مجرى أتمنّ 

عرض . ففي هذه المسألة (5)وخبر كان عند الكسائي(( ، المثال المذكور حال عند الفراء
 .بصدٍق وأمانة آراء العلماء الهندي الفاضل

 

                                                           
 .167 ،1/166 ، ابن هاشم األنصاري:كتب األعاريبعن ومغني اللبيب  ،1/544 :ينظر: الجني الداني ( 1)
 .1/166 عن كتب األعاريب: ينظر: مغني اللبيب ( 2)
، جالل وشرح شواهد المغني ،1/634 ، خالد األزهري:ورد هذا البيت غير منسوب في شرح التصريح ( 3)

 .9/475 :وخزانة األدب ،2/425 :وهمع الهوامع ،1/370 الدين السيوطي:
المسائل و ،4/334 :وشرح الرضي على الكافية ،569-4/568 :البن يعيش ،ينظر: شرح المفصل ( 4)

إشراف: سليمان يوسف  ،داود سليمان الهويل ،النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح
 ، )رسالة ماجستير(.58خاطر: 

 .57-56 :شرح العوامل في النحو ( 5)
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 مصادره: -5
وهذا  ليهاإبالمصادر التي رجع  شرحه لعوامل الجرجانيلم يصرح الفاضل الهندي في 

عالم فقد ذكر ، فلم يورد أي كتاب من الكتب التي اعتمدها، وأما األالعلماء السابقينمعظم نهج 
 آراء بعض العلماء في مواضع قليلة مصرحا  بأسمائهم وسأذكرهم مرتبين حسب وفياتهم:

 هـ( تكرر ذكره خمس مرات. 189)ت  علي بن حمزة الكسائي -1
 هـ( تكرر ذكره اربع مرات. 207)ت  يحيى بن زياد الفراء -2
 هـ( ورد ذكره مرة واحدة. 215)ت  سعيد بن مسعدة األخفش -3
 هـ( ورد ذكره مرة واحدة. 285)ت  محمد بن يزيد المبرد -4
 هـ( ورد ذكره مرة واحدة. 299)ت  محمد بن احمد بن كيسان -5
)وقالت للمعتزلة قال: ) ونسب في شرحه معنى )لن( في نواصب الفعل المضارع قوال   -6

 من اآليةسورة االعراف/[﴾ لَن تََرانِياهلل نفى رؤيته بقوله: ﴿ ألنّ ؛ بيدللتأ (1)المعتزلة
فرؤيته ليس  ، ه ليس في مكان وال في جهة؛ ألنّ  وهو ال يرى في الدنيا واآلخرة ]143

 .(2)ممكنا ، فيكون )لن( للنفي األبدي((
بل هو أضعف ، يد قوال  باطال  ب)لن( للتأ قولهم بأنّ وعّدوا وقد رّد العلماء رأي المعتزلة  

اليهود لن يتمنوا الموت في  بأنّ  تعالىذلك باآلية المباركة التي أخبر اهلل على ستدلوا او  ، اآلراء
َمْت أَْيِديِهمْ : ﴿تعالىالدنيا بقوله  خبر أثم  ]95 من اآليةسورة البقرة/[﴾ ۗ   َولَن يَتََمنَّْوهُ أَبًَدا بَِما قَدَّ

 ]77 من اآليةسورة الزخرف/[﴾ َونَاَدْوا يَا َمالُِك لِيَْقِض َعلَْينَا َربُّكَ وه فقال: ﴿هم تمنّ وجّل بأنّ  عزّ 

                                                           
القرن الثاني الهجري في  وأقدمها ظهرت في بداية، سالم مدرسة من مدارس الفكر والكالم عرفها اإل ( 1)

صحابه عن الحسن أعتزال مؤسسها واصل بن عطاء و، وقيل إّنها سميت بهذا االسم المدينة البصرة
ينظر:  ،عتزل عنا واصل فسمي هو وأصحابه المعتزلةاالبصري للخالف في مسألة فقال الحسن: 

 .2 -1 :زهدي جار هللا ،المعتزلة
 .70-69 شرح العوامل في النحو: ( 2)
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: تعالىيد بدليل قوله بها ال تفيد دوام النفي في اآلخرة حتى ولو ُأكدت بالتأنّ أفهذا دليل على 
 .(1)تمنوه﴾ فأكد )لن( بـ )أبدا( ومع ذلك َولَن يَتََمنَّْوهُ أَبًَدا﴿

      ]الرجز[  :(2)يد بقولهبف ابن مالك في شرحه على الكافية الرأي القائل بالتأوقد ضعّ 
 رأى النفي بلن مؤبدا ومن  

 وسواه فاعضدا ردد  افقوله 
فقد قال في المفصل: ، )لن( تفيد التوكيد  هـ( إلى أنّ  538وذهب الزمخشري )ت 

، وقد ذكر هذا (3)وشّددت، قلت: لن أبرح اليوم مكاني(())تقول: ال أبرح اليوم مكاني فإذا وّكدت 
في )لن(  )ال ولن( اختان لنفي المستقبل، إال أنّ  أيضا  إذ قال: ))إنّ  الكّشاف كتابه المعنى في

، وقد رّد ابن هشام رأي الزمخشري بقوله: ))ولن حرف يفيد  (4)تأكيدا  وتشديدا  ليس في ال((
وال يقتضي تأبيدا  خالفا  للزمخشري في )أنموذجه(، وال تأكيدا  خالفا  النفي واالستقبال باالتفاق، 

ك ال تقوم أبدا ، وأّنك ال تقوم في له في )كشافه(، بل قولك: )لن أقوم( محتمل ألن تريد بذلك أنّ 
 . (5)بعض أزمنة المستقبل، وهو موافق لقولك: )ال أقوم(، في عدم إفادة التأكيد((

نّ وعند رجوعي إلى أنموذج  ما قاَل الزمخشري لم أجْد قوال  له يدل على أن )لن( للتأبيد وا 
وقال في  ،(6)في حديثه عنها: ))و)لن( نظيرة )ال( في نفي المستقبل، ولكن على التأكيد((

[ ))فإن قلَت: ما 143]سورة األعراف/من اآلية ﴾ت ر ان ي ل ن  ﴿ :الكشاف في تفسيره لقوله تعالى

                                                           
 .23/3 :جحيرالل ،وشرح تفسير ابن كثير ،3/469 :ينظر: تفسير ابن كثير ( 1)
 .1531 ،3/1515 :البن مالك ،ينظر: شرح الكافية الشافية ( 2)
 .1/407 :المفصل في صفة االعراب ( 3)
 .1/101 :للزمخشري ،الكشاف ( 4)
 .58 ، جمال الدين بن هشام األنصاري:شرح قطر الندى ( 5)
 .32 :األنموذج في النحو ( 6)
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تقول: ال أفعل غدا   المستقبل،معنى َلْن؟ قلُت: تأكيد النفي الذي تعطيه )ال( وذلك أّن )ال( تنفي 
 فال يمكن نسبة القول بالتأبيد إلى الزمخشري. ، (1)فإذا أكدت نفيها قلت: لن أفعل غدا  ...((

حصل أكيد في األنموذج لفظ الت نّ أ الدكتور محمد نوري الموسوي ويرى أستاذي المشرف
، ويبدو أّنه على حق في ذلك لتشابه رسم الكلمتين، واتضح سببه الّنساخ تحريف إلى التأبيد فيه
كل من نقل هذا  نّ أحون إفادة )لن( للنفي في المستقبل نفيا  مؤكدا ، إذ العلماء يرجّ معظم أن 

التوكيد فبقي ها تفيد يصرح بأنّ  ره األنموذج، فالزمخشري في الكشافالرأي عن الزمخشري فمصد
ومن ثم قالوا  ،ربما لجهل الناسخ عندهم سخ التيفي الن   األنموذج فقط، فكلمة التأكيد كتبت تأبيد

ه يقول بالتأبيد، والرأي القائل إّن )لن( تفيد التأبيد هو رأي ضعيف ومردود كما ذكرت آنفا ، بأنّ 
لن تفيد نفي المستقبل نفيا  مؤكدا  بدليل  العلماء في أنّ معظم أما الفاضل الهندي فقد تابع رأي 

. وتحدث عنها في موضع آخر من مصنفاته (2)قوله: ))ولن معناها نفي المستقبل مع التوكيد((
 التأكيد  فاّن داللتها على إلى االستدالل، حاجة وال))للتأكيد اذ قال:  )لن( مرجحا   فيها اآلراء وذكر

تدّل على التأبيد أيضا ، أم ال؟  *مع داللتها على التأكيد، هل ما االختالف في أّنهامتفٌق فيها، إنّ 
ثبات التأبيد مشكٌل جدا ، فالقول بالتأكيد فقط سهٌل(( خذ على الفاضل الهندي قوله: مما يؤ و  .(3)وا 

ابن هشام قد أنكر القولين وقال: ))وكالهما دعوى بال دليل قيل ولو كانت  فأنّ  (،)متفٌق فيها
، ولكان ] 26سورة مريم/ من اآلية [ ﴾فَلَْن أَُكلَِّم اْليَْوَم إِنِسيًّا ﴿نفيها باليوم في مللتأبيد لم ُيقيد 
...  ، وقال أيضا : ))قولك لن أقوم(4)عدمه((تكرار واألصل  ﴾َولَن يَتََمنَّْوهُ أَبًَدا﴿ذكر اآلية في 

                                                           
 .154/ 2الكشاف:  ( 1)
 .69 :شرح العوامل في النحو ( 2)

 *هكذا ورد في النص ، والصحيح: أ
 .455 :سرار النحوأموضح  ( 3)
 .1/374 :مغني اللبيب عن كتب األعاريب ( 4)
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الهندي مخالفة ابن هشام ، فأغفل الفاضل (1)هو موافق لقولك ال أقوم في عدم إفادة التأكيد((
 .قال باالتفاق لرأي العلماء و 

الراجح هو الرأي الذي ذكره العلماء وأيدهم بعد االطالع على اآلراء التي قيلت في )لن( ف
ومردود  الفاضل الهندي وهو إفادة )لن( نفي المستقبل مؤكدا ، والقول بالتأبيد هو قول ضعيف

  باألدلة التي وردت آنفا.

 مية لكتاب شرح العوامل في النحو:القيمة العل
 تتمثل القيمة العلمية لكتاب شرح العوامل في النحو بما يأتي: 

ضافات علمية لكتاب قّيم حظي بمكانة عظيمة لما ا  هذا الشرح هو بسط وتسهيل، و  إنّ  -1
كبيرا  من عناية الدارسين فهو طريقة ميسرة سهلة  حظا  ونال قه من فائدة في مجاله، حقّ 

 لمن أراد أن يتعلم نحو العربية.
ختلط فيه متن عبد القاهر الجرجاني بشرح اجاء نص الكتاب )شرحا  ممزوجا  بالمتن( أي  -2

ه يمثل منهجا  نَّ أ فضال  عن مزدوجا   عا  فالفاضل الهندي وتقديم الشرح بهذه الصورة يقدم ن
الشارح يحتاج  ألنّ  ؛صعوبةفي الدراسة، وطريقة في العرض والتأليف والشرح المزجي فيه 

مزج عبارته بعبارة صاحب المتن مع الحفاظ على السياق العام للكالم، وهذا يحتاج  إلى
 ل على ُمكنة الفاضل الهندي وحذقه ودقته.الشارح وهو يد مندقة وحذق  إلى

 على صحة قاعدة أو نفيها. داللةشواهد المختلفة التي جاءت للضمَّ في شرحه ال -3
 الحكم الصحيح. إلى للوصول-أحيانا  -التعليل والشرح والمناقشةبعناية الفاضل  -4

 
 

                                                           
  .58 :شرح قطر الندى ( 1)
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 التهليليةثانيًا: الرسالة 
تكتسب قيمتها وأهميتها من الموضوع الذي و  ،كبيرتينوهذه الرسالة ذات قيمة وأهمية 

عرابها التوحيد )ال اله إال اهلل(تعالجه، وهو شرح كلمة  وحقق هذه الرسالة الدكتور علي  ،وا 
ل البيت )عليهم السالم( إلحياء ي مجلة تراثنا الصادرة عن مؤسسة آوُنِشرت ف ،موسى الكعبي

الرسالة متن بدأ يوعشرين صفحة  صفحاتها سبعا  مجموع يبلغ (، و 136التراث، العدد الرابع، )
وتنتهي عند الصفحة الثالثة  مئتينست وتسعين و  من الصفحةحسب تسلسل ترقيم المجلة 

 والثالث مئة.

وشرحها  -ال إله إال اهلل-العظيمة ولم ينفرد الفاضل الهندي في دراسة هذه الكلمة 
نّ ا  و  ، لما لها من منزلة عالية بدراستها فاعتنوا نو محدثالقدماء و الالعلماء سبقه بذلك ما عرابها، وا 

يفرق  بها، و جميعهم اهلل على عباده فيها أرسل اهلل رسله، وأنزل كتبه، وهي حقّ  ، وقيمة كبيرة
العلم من خلقه قال  أولوكافر، وقد شهد اهلل لنفسه بها، وشهدت بها مالئكته و المسلم و البين 
هَ إَِّلَّ هُوَ : ﴿تعالى

ُ أَنَّهُۥ ََّلٓ إِلَٰ ئَِكةُ َوأُْولُوْا  َشِهَد ٱَّللَّ
ٓ هَ إَِّلَّ هَُو ٱۡلَعِزيُز َوٱۡلَملَٰ

ا بِٱۡلقِۡسِطِۚ ََّلٓ إِلَٰ ٱۡلِعۡلِم قَآئَِمَۢ

 البراءة من الشرك وكلمة اإلسالم.فهي كلمة الحق و  ]18سورة آل عمران/ [﴾ ٱۡلَحِكيمُ 

 عرابها:ا  فمن العلماء القدماء الذين سبقوه بشرحها و 

حسن موسى )هـ( وشرحه مطبوع بتحقيق الدكتور  761ابن هشام األنصاري )ت  -1
منشور في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة  )إعراب ال إله إال اهلل( اسمه( و الشاعر
  . ه1409في سنة 

ه( واسم شرحه 776ابن الصائغ الزمردي شمس الدين محمد بن عبد الرحمن )ت  -2
 . (1)ال إله إال اهلل(المرقاة في إعراب )

                                                           
2/99، وهدية العارفين:  4/469ينظر: إيضاح المكنون، إسماعيل البغدادي:   (1)   
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ي الدين يعلي مح)هـ( وشرحه مطبوع أيضا  بتحقيق  794بدر الدين الزركشي )ت  -3
القاهرة في سنة  االعتصام،منشور في دار  )معنى ال إله إال اهلل( سّماهو  (علي

 .م1985-ه1405
ه( واسم شرحه )أنوار السعادة في شرح كلمتي الشهادة( 879بدر الدين الكافيجي )ت  -4

 السعدي،وعبد الكريم حسين عبد  السعدي،حسن غازي  مطبوع بدراسة وتحقيق: د.
المجلد  بابل،كلية التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة  اإلنسانية،منشور في مجلة العلوم 

 .2015/ العدد األول/ 22
يضا  وقد أال اهلل( إله إعراب )ال إفي  رسالةهـ( له  1014علي بن سلطان القاري )ت  -5

 (مشهور حسن سلمان)مطبوعة بتحقيق  يوه (كلمة التوحيدعراب إالتجريد في ) ااهسمّ 
 .م1991 األولى،في دار عمار، األردن الطبعة 

يضا  أعراب لهذه الكلمة العظيمة إهـ( وله  1101الشيخ ابراهيم بن حسن الكوراني )ت  -6
رسالة صغيرة  منه ثم انتخب (، ومنال اهللإله إعراب ال إنباه األنباه على تحقيق إ) اهسمّ 

ال اهلل( وهي مطبوعة بدراسة وتحقيق إله إعراب ال إُسميت )عجالة ذوي االنتباه بتحقيق 
منشورة في مجلة الدرعّية العددان السابع والثامن  (صالح بن ابراهيم الفراج)الدكتور 

 ربعون.واأل
ي ومنهم من فوا بعنوان )التهليلية( منهم من سبق الفاضل الهندلّ أويوجد عدد من العلماء 

 :فمن هؤالءعاصره 

 .(1)هـ( 948السيد األمير غياث الدين منصور الدشتكي )ت  -1
عالم القرن العاشر أاهلل بن السيد محمد كيا الحسيني النجفي من  السيد فضل -2

 .(2)الهجري
                                                           

 .4/516 :تصانيف الشيعة إلىينظر: الذريعة  ( 1)
 .4/363 وحياض الفضالء، عبد هللا أفندي: ينظر: رياض العلماء ( 2)
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 .(1)هـ( 1034أحمد بن عبد األحد السهرندي الفاروقي النقشبندي )ت  -3
 .(2)هـ( 1344بالنحوي البروجردي )ت  السيد محمد كاظم الموسوي الشهير -4
 .(3)شمس الدين االسترآبادي -5

 منهج الفاضل في تبويب رسالته:
لكنها  ،فهي رسالة صغيرة موجزة ،ولم يبين سبب تأليفها بمقدمة،لم يقدم الفاضل لرسالته 

 اكتسبت أهميتها من أهمية موضوعها. آنفا  وكما ذكرنا  كبيرة،ذات قيمة علمية 

ال اهلل( التي ال خالف إله إهم اختلفوا في كلمة )ال أنّ  ))اعلمابتدأ الفاضل رسالته بقوله: 
عرض اآلراء ب. ثم بدأ (4)ٌد((ه موحّ ظ بها ُحكم بأنّ من تلفّ  ها كلمة توحيد، وأنّ بين المسلمين في أنّ 

عطاء رأيه، فشرحه سار في محورين أو في ا  منها و  حو المختلفة ومناقشتها لبيان الراجح والمرج
بالمصطلح  سّماها )ال( النافية للجنس والتيخبر بيان رأيين، الرأي األول القائل بجواز تقدير 

 .(6)والرأي الثاني القائل بعدم جواز تقدير الخبر ،(5)الكوفي )ال التبرئة(

 عرابه وشرحه لكلمة التوحيد باآلتي:إويمكن إجمال ما يتميز به 

عرابه ا  في عرضه لآلراء ومناقشاته وشرحه و  : وذلكالتزامه االيجاز واالختصار -1
 وتعليالته.

 

                                                           
 .1/156 :ينظر: هدية العارفين ( 1)
 .4/516 :تصانيف الشيعة إلىينظر: الذريعة  ( 2)
 .14/41 :ينظر: المصدر نفسه ( 3)
 .296الرسالة التهليلية، الفاضل الهندي:  ( 4)
 .172 :عوض حمد القوزي ،المصطلح النحويينظر:  ( 5)
 .299، 296ينظر: الرسالة التهليلية: (  6)
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بوجه و القضية أذلك، ليخرج الحكم  إلىه بحاجه نّ أما يرى علل لكل  :عنايته بالتعليل -2
لرأي القائل بتقدير خبر )ال النافية للجنس( قال: ))ال اصحيح فمثال ذلك في مناقشته 

له موجود بالضرورة إال اهلل( وهو إيقال: نقدر )موجود( وتفيد السلب بالضرورة، أي )ال 
 ألنّ  ؛ ه ال قرينة على القيد، ال يفيد وجود اهللنّ أيستلزم عدم إمكان الغير. ألّنا نقول: مع 

نقيض ما ثبت للمستثنى منه للمستثنى، ونقيض  استثناء واالستثناء يثبت (إال اهلل)
ه ليس نّ أله معدوم بالضرورة إال اهلل فإالضرورة هو اإلمكان، فيكون معنى الكلمة: كل 

 .(1)بمعدوم بالضرورة بل يمكن وجوده((
 

 ،األسئلة واألجوبة المتخيل،طريقة الحوار الجدلي  :استعماله األسلوب التعليمي -3
من صفاته،  معلوما  بصفةٍ أن يكون  الشيء المعلوم البدّ  فمثال ذلك: ))وما قيل: من أنّ 

ذف ه حُ لنا أن نقول في الجواب: إنّ و  .السقوطلى غير معلوم الصفة ففي غاية اوذاته تع
كده، آو  ممكن، فيفيد العموم على أبلغ وجه مذهبٍ  ذهب النفس كلّ تي لسِ الخبر ونُ 

وهذا باب من البالغة شائع. وما قيل: من  ،الالزمعطي، تنزيال  له منزلة كقولهم: فالن يُ 
المستثنى في االستثناء  وقد يجاب بأنّ  .فساقطمن التقدير فيعود االستفسار  ه البدّ نّ أ

 ، فعبارة )ُحِذف الخبر وُنِسي((2)ا  للمستثنى منه((وأن يكون جزءا ، أو جزئيّ  المتصل البدّ 

 . (3)األصول المرفوضةه من تدل على أنّ 
 ته على الرغم من اختصارهايالهندي في تهليل لم يكن الفاضل: آلراءمناقشاته ا  -4

نّ  ، عارضا  لآلراء فقط ناقشا  معلال ، فمن ذلك في ما رفض بعض اآلراء ورّجح أخرى موا 
لرأي القائل بتقدير خبر )ال النافية للجنس( فأوضح تقديرين، التقدير األول هو اشرحه 

                                                           
 .297 :الرسالة التهليلية ( 1)
 .298 :المصدر نفسه ( 2)
، 171 :نوري الموسوي، إشراف د.رحيم الحسناويينظر: األصول المرفوضة في العربية، محمد ( 3)

 إطروحة دكتوراه(.)
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له إقدير الثاني هو كلمة )ممكن( أي: ال توال ، له موجود إال اهللإكلمة )موجود( أي: ال 
ممكن وقد فّصل الكالم فيهما ثم بعد ذلك رّجح الرأي الذي رآه صائبا  فقال: ))وال شك 

ي بحيث يصدق أن يكون مطابقا  للكلّ  ل هنا، فتعين الثاني، والجزئي البدّ في امتناع األوّ 
لوهية اإلله( يستلزم أن يكون قد ثبت اإل، فاستثناء )اهلل( من ) هو ريقة هوعليه على ط

والمعبود ال يكون إال  وهية ال معنى لها إال كون الشيء معبودا  بحقّ للى، واإلاله تع
  .( 1)لى((ابال لزوم عدم ثبوت الوجود له تع ر اإلمكانموجودا . فلنا أن نقدّ 

فبعض قّدره بكلمة  للجنس،ختلف العلماء في تقدير الخبر المحذوف ل)ال( النافية وا 
)موجود( أو )في الوجود( أي يكون الكالم )ال إله موجود أو في الوجود إال اهلل(، ووجه حذف 

أي  إله.هل من إله في الوجود؟ ال  نحو:بناء الكالم على كالم سابق قد ُذكر فيه الخبر،  الخبر
 . (2)ه موجود أو في الوجود()أي ال إل

الحجازيون كثيرا  ... ومنه  ه: ))يحذففي حديثه عن خبر ال النافية للجنس قال الزمخشري 
، والبعض قّدر الخبر بكلمة )لنا( فيكون  (3)كلمة الشهادة ومعناها ال إله في الوجود إال اهلل((

، ومنهم من قّدر الخبر بكلمة )بحق( فعلى هذا التقدير يكون  (4))ال إله لنا إال اهلل(الكالم
ه( هذا التقدير معلال  ذلك ؛ ألّن هذه 794ختار الزركشي)ت االكالم)ال إله بحق إال اهلل( و 

نفيه وهو)اهلل تعالى( ونفي مايستحيل ثبوته وهو اإلله غير  لحيالكلمة تكون جامعة لثبوت مايست
 .  (5)اهلل عّز وجلّ 
ختار التقدير ا نفا  افي النص المذكور  كالمه عن تقدير الخبرفاضل الهندي ففي أما ال

بكلمة )ممكن( معلال  ذلك ؛ بأّن تقدير اإلمكان اليلزم ثبوت الوجود له تعالى بعكس كلمة 
                                                           

 .298 :ة يالرسالة التهليل (1)
،  1/577، البديع في علم العربية، ابن األثير: 1/240ينظر: اإليضاح العضدي ، أبو علي الفارسي: (  2)

 3/1300، وارتشاف الضرب:  1/153والكناش في فني النحو والصرف: 

 1/52في صنعة اإلعراب: المفصل (   3)
(4 )

 1/265، وشرح المفصل ، البن يعيش:1/240ينظر: اإليضاح العضدي:  
75معنى ال إله إال هللا، للزركشي:  ينظر:(   

5
 
( 
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خالف العلماء الذين سبقوه في تقدير خبر ال النافية للجنس في هذة يكون قد ، فبذلك  )موجود(
كلمة )ممكن( بأختيار الفاضل الهندي في تقدير الخبر ويبدو أّن  -ال إله إال اهلل-المباركةالكلمة 

، فهذا دليل  دون غيرها مما تفرد به ؛ ألّني لم أجد هذا التقدير عند غيره من العلماء السابقين
ولعل على حضور شخصيته ومكنته وحذقه ،  دلّ إّنما ، على أّنه لم يكن مقلدّا أو متابعا  فقط 

 والعقائدية. الذي دفعه إلى هذا التقدير أو االجتهاد ثقافته الفقهيةالسبب 
 

واحد وشاهده  موضعفي  إالفي رسالته هذه  شاهدب لم يستشهد الفاضل الهندي :شواهده -5
خرى من قراءات قرآنية وحديث شريف وشعر أما باقي المسموعات األ ،(1)كان آية قرآنية

يتسع  بأنلم تسمح له  اختصارهو ولعل طبيعة موضوعه  ، لم يستدل بهافونثر 
فها الفاضل الهندي مختصرة واالختصار يقتضي عدم باالستشهاد، فهي رسالة صغيرة ألّ 

ساليب المنهج التعليمي، فخرجت رسالته بهذه الصورة أاالستشهاد، واالختصار أحد 
د من شرحه، في بيان اللغات فقد ورد ذكر لغة تميم في موضع واح شأنوأما ب ،الموجزة

 ستدلايضا  فأوتميم ال تثبت الخبر  (2) ثبات عدم تقدير الخبر لـ )ال النافية للجنس(إ
، وقد أشار العلماء إلى هذه المسألة من قبل فذكروا أّن خبر )ال( النافية للجنس (3)بها

خبر  ، وقال ابن يعيش: ))وأما بنو تميم فال يجيزون ظهور(4)دائم الحذف عند بني تميم
، وعّلة رفضهم، هو كثرة ظهوره (5))ال( ألبّته ويقولون: هو من األصول المرفوضة((

 .(6)فأّدى إلى القول بعدم ذكره أصال  
 
 

                                                           
 .301 ينظر: الرسالة التهليلية: ( 1)

 .302 :المصدر نفسهينظر:  (2)
 .254، غالب فاضل: ينظر: لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة ( 3)
 .1/529 :للسيوطي ،ينظر: همع الهوامع ( 4)
 .1/265 شرح المفصل، البن يعيش: ( 5)
 .ه(طروحة دكتورا)أ ،171 :ينظر: األصول المرفوضة في العربية   ( 6)
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ح بنقله عن أحد عراب القّيم لم يصرّ الفاضل الهندي مؤلف هذا الشرح واإل نّ إ مصادره: -6
 وقد، عنهم  التي نقلتالنحويين الذين سبقوه عن طريق كتبهم، أو عن طريق الكتب 

قد لذا نراه دوات المعرفة الفقهية واألصولية والفلسفة والمنطق، أن شرحه بعض ضمّ 
ه( و 339الفارابي )ت ا،سماء عالمين من علوم الفلسفة والمنطق وهمأصّرح بذكر 

 فذكر أنّ ، مكان( بدل الوجود ختياره تقدير )اإلاوذكرهما في بيان   الرئيس ابن سينا
))على ما هو المشهور من اعتبار فعلية الوصف العنواني،  :نما تمّ إاره أو جوابه يختا

 ؛ فال -كما هو مذهب الفارابي -ا إذا اعتبر إمكانهأمّ  ، ليه الرئيس ابن سيناإكما ذهب 
  .(1)ال يستلزم وجوده بالفعل(( ،لىالوهية والمعبودية له تعمكان اإلإثبات إ ألنّ 

هما في إجابته للرأي يفلجانب نفسه من دون ذكر مؤلفي ا وذكر اسم كتابين يختصان
ه ))ال معنى لجعل الشيء إال جعله موجودا  او متصفا  نّ ه البد من تقدير الخبر ألائل: بأنّ الق

ل في اإلجابة ذكر فبعد أن فصّ  ،(2)صافه((تّ ا نفي وجوده أو نفي فكذا ال معنى لنفيه إاّل  ،بشيءٍ 
)كشف  فهو الكتاب األولأما  ،يد( و )شرح الزوراء(ر )شرح التجن ذلك قد ُحّقق في حواشي أ

، والكتاب الثاني )شرح الزوراء( (3)هـ( 726المراد في شرح تجريد االعتقاد( للعاّلمة الحلي )ت 
 .(4)هـ( 951ري )ت بن فخر الاّل لكمال الدين حسين بن محمد 

 

 سرار النحوأموضح ثالثًا: 
يقع هذا الكتاب في مجلد واحد، وقد صدرت طبعته األولى عن مجمع اإلمام الحسين 

هـ( بتحقيق الدكتور علي موسى  1436العلمي لتحقيق تراث أهل البيت )عليهم السالم( سنة )

                                                           
 .299-298الرسالة التهليلة:  ( 1)
 .301 المصدر نفسه: ( 2)
 .302-301: هامش ينظر:الرسالة التهليلية ( 3)
 .1/862 :ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ( 4)
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 سبعا  وستين وخمسمئة، تبلغ عدد صفحات الكتاب هطروحة دكتوراأصل وهو في األ ،الكعبي
أربع عشرة صفحة  إلى وينتهي ،ومئتينوعشرين  إحدىصفحة يبدأ الكتاب من صفحة 

 تي:وقد ساَر الفاضل الهندي في تأليفه على النحو اآل وخمسمئة

 منهجه في تبويب كتابه:أواًل: 

قال في الصفحة األولى منها بعد حمد  ، صفحة أربع وعشرينالمقدمة: تقع المقدمة في  -1
ه قد التمس مني نّ أ –يدكم اهلل أفاعلموا إخواني  –اهلل والصالة على النبي وآله: ))أما بعد 

وقد كان مشتغال  بالدرس عندي،  –بّلغه اهلل ما يتمناه  –بعض خاّلني وخّلص إخواني 
ئق من المثاني. أن أكتب قااقتناص الحقائق من المعاني، واقتباس الد إلىوكان له شوق 

ّل، مشتمال  على قواعده مسهاب الميجاز المخّل، واإلا  عن اإلبا  في علم النحو، متنكبله كتا
ة عندي، ودفع ُشبه المخالفين لي، قاته وفوائده، محتويا  على المذاهب الحقّ يوعوائده، وتحق

وأسعفته بموجب ملتمسه، فشرعت في تأليفه. وأردت أن ُأسميه بعد أن ُأتّممه بـ )ُموِضح 
يوفقني إلتمامه عن قريب، فها أنا أشرع فيه بعون اهلل  سرار النحو( سائال  من اهلل أنْ أ

  .(1)ليه((إوحسن توفيقه متوكال  عليه منيبا  
المقدمة سبب تأليفه للكتاب، ثم أوضح االسم الذي اختاره له  بدايةن في بيّ ه نّ أ ُيلحظ   

وبعدها أوضح تقسيمه للكتاب، ثم تناول في باقي صفحات المقدمة أقسام اللفظ، فجعله 
 سم الموضوع على اثني عشر قسما .وقسم اال ،ومهمال  موضوعا  

 

وابتدأ  ،والمعربةسم(: ويحتوي هذا الباب على أصناف األسماء المبنية الباب األول )اال -2
صناف، وهي: المضمر، واسم اإلشارة، واالسم أالفاضل باألسماء المبنية وجعلها ثمانية 

الصوت والظروف المبنية. وأما أسماء الموصول، واسم الفعل، والمركب، والكناية، و 
الفاضل الهندي أطلق  ، والمالحظ أنّ تة مقاالثالثوضعه في فالمعرب من األسماء 

                                                           
 .221 :سرار النحوأموضح  ( 1)
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هم ربما يطلقون نّ ولعّل ذلك من لغته الفارسية إذ إ ؛كتابهمصطلح )المقالة( على تقسيمات 
لى يومنا هذا نسمعهم يقولون مقالة ويقصدون بحث ، ا  على البحث تسمية المقالة، وا 

 :والمقاالت الثالث هي
ول: الفاعل، الثاني: ثمانية فصول، األ: في المرفوعات، وتحتوي على ولىالمقالة األ 

مفعول مالم ّيسم فاعله، الثالث: المبتدأ، الرابع: الخبر، الخامس: خبر )إن واخواتها(، السادس: 
)ال( و )ما( المشبهتين بـ )ليس(، والثامن: اسم كان  اسمخبر )ال النافية للجنس(، السابع: 

 .(1)خواتهاأو 
ول: المفعول المطلق، عشر فصال  األ اثنيتضمنت : في المنصوبات، و المقالة الثانية

الثاني: المفعول به، وجعل المنادى وما أضمر عاملة على شريطة التفسير )االشتغال(، 
ه، والرابع: فيغراء، في مواضع حذف المفعول به وجوبا  قياسا ، والثالث: المفعول والتحذير واإل

الحال، والسابع: التمييز، والثامن: المستثنى، المفعول له، والخامس: المفعول معه، والسادس: 
والتاسع: خبر كان واخواتها، والعاشر: اسم إن واخواتها، والحادي عشر: اسم )ال( التي لنفي 

 .(2)الجنس، والثاني عشر: خبر )ما( و )ال( المشبهتين بـ )ليس(
الجر،  ليه وهيإعالمة المضاف  ن: في المجرورات، وتضمنت البحث عالمقالة الثالثة

في توابع  ثم وضع بعد ذلك في هذا الباب فصال  ، أما حروف الجر فوضعها في الباب الثالث 
االسم وأقسامها وحدودها وأحكامها، وتضمنت خمس فوائد: األولى: في النعت، والثانية: في 

 ختموالخامسة: في عطف البيان، ثم  ،العطف بالحرف، والثالثة: في التأكيد، والرابعة: في البدل
حكام بعض األسماء المنفردة فجعلها، أحد عشر مقصدا ، األول: أسماء العدد، بأهذا الباب 

والثاني: المعرفة والنكرة، والثالث: المذكر والمؤنث، والرابع: المثنى، والخامس: المجموع، 
والسادس: المصدر، والسابع: اسم الفاعل، والثامن: اسم المفعول، والتاسع: الصفة المشبهة، 

                                                           
 .299-275 :سرار النحوأموضح  ينظر: ( 1)
 .362-300 المصدر نفسه: ينظر: ( 2)
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 قد حكامه، وبهذه الفوائد يكونأوالعاشر: اسم التفضيل، والحادي عشر: بيان غير المنصرف و 
 .(1)بواب كتابهأختم باب االسم، فباب االسم، كان أطول 

 

أقسام:  ةالباب الثاني: ويحتوي هذا الباب على الفعل وأحكامه وأقسامه، وجعله على ثالث -3
ول: التعدي واللزوم، والثاني: في فصول، األمر، وتبعه بستة األو المضارع، و الماضي، 

فعال الناقصة، والرابع: في بيان أفعال المقاربة، بيان أفعال القلوب، والثالث: في بيان األ
 .(2)والخامس: في بيان فعل التعجب، والسادس: في بيان أفعال المدح والذم

 
 

ف الجر، و ول: حر األ الباب الثالث: وتضمن هذا الباب الحروف وجعلها سبعة عشر نوعا ، -4
الثاني: الحروف المشبهة بالفعل، والثالث: حروف العطف، والرابع: حروف التنبيه، 

يجاب، والسابع: حروف الزيادة، والثامن: والخامس: حروف النداء، والسادس: حروف اإل
التفسير، والتاسع: حروف المصدر، والعاشر: حروف التحضيض، والحادي  *حروف

الشرط، والرابع  ااالستفهام، والثالث عشر: حرف ا، والثاني عشر: حرفعشر: حروف التقريب
عشر: حرف الردع، والخامس عشر: تاء التأنيث الساكنة، والسادس عشر: التنوين، 

 .(3)والسابع عشر: نون التأكيد
ما نّ ا  ساَر عليه الفاضل الهندي في ترتيب كتابه، وهو لم ينفرد به و  هذا هو المنهج الذي

في كتابه المفصل في  الزمخشري :منهم ،العلماءسبقه في التأليف على هذا المنهج عدد من 
هـ(  732سماعيل بن علي )ت إبو الفداء عماد الدين أو  ،بن الحاجب في كافيتهاعلم العربية، و 

زمان الفاضل  إلىهذا المنهج في التأليف  متدّ افي كتابه )الكناش في فني النحو والصرف(، و 
الحاجب وهذا  نبافألف كتابه هذا على غراره، ويبدو أن تأثره األكبر في التأليف كان ب ،الهندي

 :منها عدة أمورٍ  فيالتأثر قد ظهر 
                                                           

 .445-363 ينظر: موضح أسرار النحو: ( 1)
  .476-447 :موضح اسرار النحوينظر:  ( 2)

 فهما اثنان ..*يقتضي أن يكون : حرفا التفسير 
 .514-477 :المصدر نفسهينظر:  ( 3)
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الفاضل الهندي على تضمين كتابه موضوعات نحوية واالبتعاد عن الموضوعات حرص   
خصص في التأليف كما فعل ابن تبع منهج التَّ اص كتابه بالفرع النحوي فلتخصّ  ؛الصرفية
اه وأفرد للموضوعات الصرفية كتابا  آخر سمّ  ،ص كتابه الكافية بالنحوه خصَّ نّ إإذ  الحاجب،

موضوع التنوين في كتابه فقد جعل النحاة التنوين في باب االسم  ومنها: ترتيب، ةالشافي
الفاضل نجده قد  إلىوعند الرجوع  ،كافيتهحين رصد له ابن الحاجب بابا  في آخر في وخواصه 

 .(1)عمل الشيء نفسه فقد وضعه في آخر كتابه في باب الحروف

قد تابع ابن الحاجب في منهجه وتأثر به في  الهندي الفاضل أنّ على فمن ذلك نستدل 
 أصوليين فقيهينهما كانا ألنّ  ؛سبب هذا التأثر  ويبدو أنّ  ،نابعض األمور تأثرا  واضحا  كما بيّ 

صول وأصبح من أبرز فقهاء عصره وكان بارعا  في علم األ العلوم الدينيةفابن الحاجب درس 
والفاضل الهندي أيضا  كان كذلك فقد  ،(2)تلك العلوموالعلوم العربية جميعها وله مؤلفات في 

لكن هذا ال  ،فكان تفكيره مشابها  له ه فقيه أصولي،واشتهر بأنّ  درس وبرع في العلوم جميعها
بعض االختالفات في ترتيب  ردتفقد و  ،و مقلدا  له في كلِّ األمورأه كان متشابها  معه نَّ أعني ي

 .ضافة أبواب أو اختالف عددهاإبعض مفردات األبواب تقديمها أو تأخيرها أو 

 :(3)بما يأتي االختالفاتوتتجلى هذه 

 إال أّنه خالفه في المقدمةآنفا  فمن حيث ترتيب الهيكل العام للكتاب كان متشابها  كما ذكر  -
قسام اللفظ الموضوع االثني عشر، ولم يرد ذلك عند ابن أ الهندي فقد ذكر الفاضل

 الحاجب في الكافية.
ففي الجزء الخاص باالسم جعل الفاضل قسم المبنيات  التفاصيل،واالختالفات من حيث  -

ابن الحاجب بعد التوابع متابعا  في ذلك  جعلها من األسماء في أول باب االسم في حين
                                                           

 .83-82 :وقد أشار إلى ذلك المحقق أيضاً، ينظر:المصدر نفسه ، دراسة المحقق ( 1)
 .3 :دراسة المحقق ،البن الحاجب ،الكافيةينظر:  ( 2)
 .81-80وقد ذكر ذلك المحقق أيضاً، ينظر: موضح أسرار النحو:  ( 3)
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االسم المعرب  ه ذكر أنّ ، ولعل سبب تقديم الفاضل للمبني، ألنّ (1)الزمخشري في مفصله
 .(2)غير محصوٍر في حّد، بل هو ما عدا المبنّي، فلذلك بدأ بالمبني

، (3)االسم غير المنصرف في بداية قسم األسماءجعل ابن الحاجب  أنَّ  ويزاد على ذلك
المقصد األخير من مقاصد أحكام بعض األسماء المنفردة في الباب  في في حين جعله الفاضل

حين قدم ابن في  ،(5). وفي هذه المقاصد وضع الفاضل المعرفة والنكرة بعد العدد(4)األول
، وبحث ابن الحاجب التنازع في العمل عند ذكر الفاعل )6(الحاجب المعرفة والنكرة على العدد

اسم كان  الهندي الفاضل زاد، و موضح أسرار النحو، ويخلو منه كتاب (7)رفوعاتفي الم
وفي باب األفعال جعل ابن الحاجب الفعل المبني ، ، ولم يذكره ابن الحاجب (8)وأخواتها

باإلشارة  الهندي ، في حين اكتفى الفاضل(9)للمجهول )فعل ما لم يسّم فاعله( في مبحث األفعال
 .(10)الثاني من فصول مرفوعات األسماء )مفعول ما لم يسّم فاعله(ليه في الفصل إ

بل كان له رأيه  فحسب،دا  نه لم يكن مقلّ أالتي وردت تبين  االختالفاتهذه هي 
 .وشخصيته العلمية

 

 

 
                                                           

 .32 :والكافية في النحو ،163 :ينظر: المفصل في علم العربية ( 1)
 .250 :سرار النحوأموضح ينظر:  ( 2)
 .12 في النحو: الكافيةينظر:  ( 3)
 .432 :سرار النحوأينظر: موضح  ( 4)
 .404 نفسه:ينظر: المصدر  ( 5)
 .37 في النحو: ينظر: الكافية ( 6)
 .14 :المصدر نفسه ينظر: ( 7)
 .299 :ينظر: موضح اسرار النحو ( 8)
 .46 في النحو: ينظر: الكافية ( 9)
 .282 :ينظر: موضح اسرار النحو ( 10)
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 منهجه في عرض مادة كتابهثانيًا: 

 المسائل اآلتية: من خالل كتابهعرض مادة طريقة المؤلف في يمكن الوقوف على 

ى كتابه )موضح أسرار النحو( الفاضل عندما سمّ  : يبدو أنَّ التزامه األسلوب التعليمي -1
، وهذا يتجلى في أذهانهم إلىقصد جانبا  تعليميا  للطالب من أجل تقريب المسائل النحوية 

إذ الغالب في  وضح( فكأن قصده التوضيح بعبارة بسيطة ومختصرة،استعماله كلمة )مُ 
يمي، ويتجلى ذلك في شرحه القضايا النحوية شرحا  دقيقا ، عن طريق كتابه األسلوب التعل

المسألة النحوية التي يناقشها،  تتطلبهاطرحه أسئلة افتراضية يقتضيها سياق الموضوع و 
، وقد تكررت عنده (1)ى بالفنقلةلُت( أو ما تسمّ ، قُ قلتَ  تبع طريقة السؤال والجواب )فإنْ اف

 الطريقة قديمة، لم يبتكرها الفاضل الهندي، بل عرفها العلماءمئة وثالثا  وخمسين مرة وهذه 
، (4)هـ( 316)ت  ، وابن السراج(3)، والفراء(2)قبله واستعملوها في مصنفاتهم كسيبويه 

نهم من استيعاب القضية ها تمكّ ألنّ  ؛للمتعلمينوهذه الطريقة نافعة ومميزة  .(5)والزمخشري
جابات نموذجية شاملة وافية إجابات فيها تكون اإل نَّ أالنحوية استيعابا  كامال  فضال  عن 

مكانيته هذه الطريقة تبين قدرة ُمّتبعها نّ إوكذلك ف ،عن االسئلة المفترضة وماله من  وا 
 منظمة ناضجة ومخيلة كبيرة. ةعقلية موسوعي

حديثه عن المثنى قال:  عندومن أمثلة الفنقلة عند الفاضل الهندي ما أورده في مقدمته 
ن نايان واللذان(؟ قلُت: ألنّ روان، وثِ ذْ ))فإن قلَت: لم ألحق بالمثنى )كال، واثنان، ومِ  ها، وا 

)كال( مفرد اللفظ، ولكن  يات المعاني. فإن قلَت: هب أنّ ها مثنّ كانت مفردات األلفاظ، لكنّ 

                                                           
عبد  ،وينظر: دراسات في اللسانيات العربية ،294 :صبحي الصالح ،ينظر: مباحث في علوم القرآن ( 1)

 .188 :الحميد السيد
 وغيرها الكثير. 97 ،78 ،1/59 :ينظر: الكتاب ( 2)
 وغيرها من األمثلة. 161 ،157 ،33 /1:ينظر: معاني القرآن ( 3)
 وغيرها. 93 ،78 ،1/36 :صول في النحوينظر: األ ( 4)
 وغيرها من األمثلة. 54 ،44 ،42 ،1/31 :ينظر: تفسير الكشاف ( 5)
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ن كان قلُت: ألنّ يضا  كذلك؟ أنايان، واللذان( روان، وثِ ذْ لم قلَت: )اثنان، ومِ  ت النون فيه، وا 
 ،صليّ أ، ُقلبت الياء الفا ، فاأللف (1)يٌ نَ أصل )اثنان( ثَ  نّ أل كذلك؛، لكن األلف ليست زائدة  

ا هنّ ا كالهما أصليان، ألف والنون فيهلخر، فاألا األسماء األُ ليس كذلك، وأمّ  ولكن النون
 .(2)بالصيغ المذكورة(( لفاٌظ موضوعةٌ أ

قلَت: ِلَم شرطت انتفاء التنوين في المضاف؟ قلُت:  باب المجرورات: ))فإنْ مثلته في أومن 
 ، وغيرها(3)نفصال، وبينهما تناٍف((تصال، والتنوين على االاإلضافة تدل على اال ألنّ 

 .الكثير
 

قد حظيت الحدود باهتمام المصنف وعنايته بشكل كبير، فهو لم يترك : عنايته بالحدود -2
السمات  ويعد هذا من ،يوضحهموضوعا  من موضوعات النحو إال ووضع له حدا  

 المنهجية التي تسترعي االنتباه في الكتاب ومما يالحظ على تعريفات الفاضل ما يأتي:
 

، فهذا يدل على تفرده باللفظ نفسهويين من الحدود التي ذكرها لم ترد عند النح ا  كثير  إنّ  -
ه لم يسّلم للنحويين بجميع الحدود الواردة عنهم، بل كان يقف عندها نّ أبها، ويدل على 

 ا  حيانا  ويسجل اعتراضاته عليها ويقترح تعديلها، وبلغ عدد التعريفات الواردة بلفظه واحدأ
 .(4)والمفعول معه، والتمييز، وغيرها سم، والفاعل والمبتدأ،وعشرين تعريفا ، مثل: تعريفه لال

 

ا يالحظ على تعريفات الفاضل الهندي أّنه يكتفي بذكر المعنى االصطالحي، وال ممّ  -
ن العالقة بين ليعرف الدارسو  ؛يتطرق للمعنى اللغوي. ويذكر العلماء عادة المعنى اللغوي

المعنى اللغوي ال المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي، في حين ذكر الفاضل الهندي أّن 
نّ  ، ففي ما يذكر في بعض الكتب المطولة والمتوسطةيناسب كتب النحو المختصرة، وا 

                                                           
 .)ثنى(14/117 :ولسان العرب البن منظور )ثنى(،15/103 :لألزهري ،ينظر: تهذيب اللغة ( 1)
 .239 :سرار النحوأموضح (  2)
 .363 المصدر نفسه: ( 3)
، وقد أشار المحقق إلى جميع الحدود التي 349 ،337 ،283 ،276 ،247 ينظر: موضح أسرار النحو: ( 4)

 .84تفرد بها والقريبة من الفاظ العلماء ايضاً، ينظر: دراسة المحقق: 
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تعريفه للحال قال: ))هو االسم الدال على هيأة الفاعل أو المفعول التي هي حين الفعل 
لزيٍد  على الركوب، وهو هيأةٌ  ه يدلّ نَّ إ، ف(1) في قولك: )جاء زيٌد راكبا ( (راكبا  )له، نحو: 

يكون مقارنا  لزمان  زمان الحال يجب أنْ  )حين الفعل( أنَّ  :حين مجيئه، فقد علم من قولنا
أم ال؟  ه هيأة الفاعل أو المفعول، أهو صحيحٌ ، بأنّ (2)الفعل، فإن قلت: قد عّرفه بعضهم

النحو  ألنَّ  ؛الفسادأراد تعريف الحال االصطالحي، فظاهر  ه إنْ ا أوال : فألنّ قلُت: ال، أمّ 
نْ ما يتعلّ إنّ  أراد تعريف الحال اللغوي فهو ليس  ق بأحوال األلفاظ والهيأة ليست لفظا ، وا 

نّ بمهم   لة والمتوسطة مع المعنى االصطالحي، فذكر ما يذكر في بعض الكتب المطوّ ، وا 
-االصطالحيأراد  ه إنْ ، وأما ثانيا: فألنَّ المعنى اللغوي بدون االصطالحي غلٌط ممنوعٌ 

فنالحظ في النص  .(3)من التقييد بـ )حين الفعل( كما ذكرنا(( بدّ  فال-الظاهرهو  كما
لم يعتد بالمعنى اللغوي وأن أهميته قليلة موازنة مع المعنى االصطالحي،  أّنهالسابق 
يفيد في الكتب المطولة والمتوسطة، وبما أن كتاب الموضح مختصر وموجز  أّنهوذكر 

 لم يضّمنه المعنى اللغوي.
 

آنفا  لذين سبقوه فقد قلنا اعتراضاته وردوده على النحويين ايضا أا يالحظ على تعريفاته وممّ  -
، ورّد واعترض على من عندهكل ما ورد عن النحويين بل أضاف تعريفات به لم يسلم نّ أ

عتراضه، فالفاضل االنص السابق خير دليل على رّده و و تعريفات من سبقه من النحويين، 
الفاعل أو  هيئةفي تعريفه، قال: ))فإن قلت: قد عّرفه بعضهم، بأّنه  نبارياألالهندي غّلط 

المفعول أهو صحيح أم ال؟ قلُت: ال، أّما أوال : فألّنه إْن أراد تعريف الحال االصطالحي، 
النحو إّنما يتعلق بأحوال األلفاظ والهيأة ليست لفظا ... فالبّد من  ألنّ  ؛الفسادفظاهر 

 ولم يأخذ به معلال  سبب ذلك ومرجحا  األصوب. ،(4)الفعل( كما ذكرنا(( التقييد بـ)حين
                                                           

 .1/213 :وورد مثل هذا التعريف في األصول في النحو ( 1)
 .190:العربية أسرار ، ينظر: أبو البركات األنباري فه بذلكوعرّ  ( 2)
 .341-340 :سرار النحوأموضح  ( 3)
 .341-340المصدر نفسه:  ( 4)
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 يختلف عراب: فهو ماإلعراب قال: ))وأما اومن أمثلة اعتراضاته على الحدود في حّده لإل
، (1)آخر المعرب به سواء كان حركة  أم حرفا . هذا هو الذي ذكره ابن الحاجب في تعريفه

ه اختالف أواخر األلفاظ في التعريف أن يقال: إنّ  عندي، بل الحقّ  رضيّ موهو ليس ب
ه غير ففي النص السابق صّرح الفاضل الهندي بأنّ  .(2)ختالف العوامل في العمل((اب

ورده ابن الحاجب، وعرض ما يراه صائبا  ثم أوضح الفاضل السبب أمقتنع بالتعريف الذي 
هذا التعريف، ولم  ))فإن قلَت: لم كان الحقّ  الحاجبرفض تعريف ابن  إلىالذي دعاه 

هو  والحقيقة،عراب كما هو الظاهر اإل نَّ : ألتُ ؟ قليكن تعريف ابن الحاجب مرضيا  
بي أعراب قد أيد تعريف الفاضل في تعريفه لإل نَّ أ. ويبدو (3)...(( المعنى المصدري

الكلم باختالف العوامل  حّده: ))اختالف أواخرفعراب ا اإلأمّ إذ قال البركات األنباري، 
كذلك ))هو اختالف الكلمة  هالجرجاني في تعريف الشريف دوأيّ  ،(4)لفظا  أو تقديرا ((

فمعارضات الفاضل فيما سبق من األمثلة المتمثلة  ، (5)ختالف العوامل لفظا  أو تقديرا ((اب
فضال ، عندي( ه )ليس بمرضيّ بتغليطه لألنباري، وقوله على تعريف )ابن الحاجب( بأنّ 

وغيرها من  أّنه لم يكتف باالعتراض بل قّدم األدلة على اعتراضه ورّجح الصحيح،عن 
لم يكن مجرد  أنَّهدليال  على جرأته وبروز شخصيته العلمية، ودليال  على  ُتعداألمثلة 

نما كان رادا  ومناقشا  ومرجحا .دا  أو مسلّ عارض لآلراء مقلّ   ما  بجميع ما يقال وا 
 

فقد تكررت لفظة  :عنايته بالتنبيهات أو المالحظات التي يطلق عليها )فائدة( -3
قضية مهمة  إلىشارة فائدة عنده سبعا  وعشرين مرة واستعملها ألغراض متعددة منها: لإل

في موضوع المضمر قال: ))فائدة، ال يجوز فصل الضمير  :ومثال ذلك ،أو قاعدة عامة

                                                           
 .1/11 في النحو: الكافية (،ورة عليه(ختلف آخره ليدل على المعاني المعتقال ابن الحاجب: ))ما ا ( 1)
 .232 :سرار النحوأموضح  ( 2)
 .233-232 :سرار النحوأموضح  ( 3)
 .19  :سرار العربيةأ ( 4)
 .1/31 :للجرجاني ،التعريفات ( 5)



 الفصل األول  منهج الفاضل الهندي في التأليف النحوي

 

54 

الوصل هو األصل، ومخالفة األصل ال تجوز إال إذا لم يكن  ألنّ  ؛الوصلر إال إذا تعذّ 
صل بهذه ه األنَّ عدم جواز فصل الضمير أل إلى. فالفاضل أشار (1)اإلجراء على األصل((

كان فخصر أله اصالة الضمير المتصل فذكر ألنّ وضح سبب أأو الفائدة، ثم أالمالحظة 
))فائدة، اعلم أّنه إذا تقدم قال ومثال آخر لذلك ما أورده في حروف الجر  ،(2)هو األصل

توّسط القسم بين أجزاء ما يدل عليه، جاز حذف  أو على القسم ما يدّل على الجواب،
 . (3) الجواب((

لها في ذكر آراء العلماء في بعض المسائل اومن األغراض التي أفادتها )الفائدة( استعم
شرحه عن  رأي الكوفيين في المفعول له فبعد أن أتمّ عرضه والقضايا أو اختالفاتهم، فمثال ذلك 

ن إل له، ما يمثّ  كلّ  الكوفيين ال يثبتون المفعول له، ويقولون: إنّ  ))فائدة، أنّ قال: الموضوع 
ق الم فهو جار ومجرور متعلّ الن كان با  كان بال الم فهو مفعول مطلق لفعل مقّدر، و 

ومن أمثلة  ،فاستعمل الفائدة في ذكر رأي الكوفيين وموقفهم من المفعول له .(4)بالفعل((
 النحاة اختلفوا في أنّ  ))فائدة، اعلم أنّ قال: ما ذكره في موضوع المفعول معه  ،اختالفات النحاة

بل يقتصر على مورد  ،ال *ليكون قياسا ، أمما ُأريد المفعول معه هل يجوز أن يؤتى به كلّ 
 فقال األكثرون باألول، وقال شرذمة قليلون بالثاني والظاهر هو المذهب األول، فال بدّ  ؟السماع

  (5)لمخالفة من دليٍل وليس((

                                                           
 .251 :سرار النحوأموضح  ( 1)
خصر ولم يسوغوا تركه أن المتصل هو األذ ذكر إ 1/167صنعة اإلعراب:  في ينظر: المفصل ( 2)

 .1/522 : القواعد بشرح تسهيل الفوائد تمهيدو ،ال إذا تعذر الوصلإللمنفصل 
 .487 :سرار النحوأموضح  ( 3)
 .336 :سرار النحوأموضح  ( 4)

 *هكذا ورد في النص والصواب: أو
 .339 موضح أسرار النحو: ( 5)
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قيسا  وهذا مذهب م جعله فمنهم من ، النحويون فيها اختلفوهذه إحدى المسائل التي  
، قال  (1)ا  وذهب بعضهم إلى كونه سماعي ، ه( 377)ت الفارسياألخفش وأبو علي 

: ))والمختار ما عليه الجماهير من أهل البصرة أّنه مقيس بحيث ال ه( 749)ت العلويّ 
، والفاضل الهندي  (2)تحصى مواقعه ، والعجب ممن زعم من النحاة كونه سماعيا ...((

ما ذهب إليه األخفش وأبو علي الفارسي وأكثر  ّنه ذهب إلى إأي ، ا  يكونه قياسرّجح 
؛  أي القياسي قوله في النص المذكور آنفا : الظاهر على ذلك المذهب األولالنحاة بدليل 

 . خالف ذلك يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل يدّل عليه النّ 
 

يخلو  : استشهد الفاضل الهندي في كتابه موضح أسرار النحو بالقرآن الكريم، فالهشواهد -4
باب من أبواب الكتاب دون أن يستشهد بآية قرآنية مما يدل على أهمية الشاهد القرآني 

، واستشهد أيضا  بالقراءات فاستدل بإحدى وستين آية نه يحتل أعلى مراتب السماع عندهأو 
، ولم يحتج بالحديث الشريف في كتابه، وبالنسبة للشعر يأتي بالمرتبة (3)في موضعين

 وما ينسبها ألصحابها أقلّ  ،وثالثين بيتا  شعريا   عةٍ سببستشهد االثانية بعد اآليات القرآنية إذ 
سالميين ولم يستشهد أشعاره كانت للشعراء الجاهلين واإلمعظم  نّ أبكثير مما لم ينسبها إال 

وقد أورد في كتابه طائفة من أمثال العرب وأقوالهم  ،(4)في موضعين المحدثين االللشعراء 
إذ بلغت مجمل شواهده النثرية  رساء القواعد وتوضيحهاإمستعمال  هذه األقوال واألمثال في 

، ولغة ئ: منها لغة طيّ (5)أشار في كتابه إلى بعض لغات العربقد ،  ا  سبعة عشر شاهد

                                                           
(1 )

، وشرح الرضي 1/448شرح المفصل، البن يعيش، و، 1/86ينظر: المفصل في صنعة اإلعراب:  

 .1/526على الكافية: 
 .2/365المنهاج في شرح جمل الزجاجي، يحيى بن حمزة العلوي:  ( 2)
 . 498و  329  ينظر: موضح أسرار النحو: ( 3)
 .442 ،294 ينظر: المصدر نفسه: ( 4)
 .298 ،267 ،262 :المصدر نفسهينظر:  ( 5)
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استعان بها  التي اشتمل عليها كتابه وقد فهذه الشواهد المتنوعةتميم، ولغة الحجاز، 
  .الفاضل الهندي في مباحثه المختلفة

ل لكل علّ إّنه : أكثر الفاضل الهندي من التعليل في كتابه الموضح، حتى كثرة تعليالته -5
ماء؟ سشرحها، مثال  في موضوع الخبر قال: ))ِلَم دخل الفاء في أخبار هذه األ ألةمس

ها قائمة مقام لفظ الشرط، وصار الفعل الذي بعدها كالشرط والخبر كالجزاء، نّ قلُت: أل
واالسم  ،ظرفا  قيدت الموصول بما يكون صلته فعال  أو  مَ دخول الفاء، فإن قلَت: لِ  فيصحّ 

كون إجراء ي: لتقوى مشابهتهما للفظ الشرط، فقلتُ  .النكرة بما يكون صفته فعال  أو ظرفا  
ي فصلُت الكالم في التعليل . وقد عرضت مثاال  واحدا  ألنّ (1)عليه صحيحا ((حكم الشرط 

 في الفصل الثاني. الهندي نواعه عند الفاضلأو 
: يذكر الفاضل الهندي اآلراء المختلفة، ويرّجح ما يراه ويستدل عليه ر اآلراء المختلفةذك   -6

بكل رأي أو قول للنحاة،  كانت واضحة فهو لم يرَض  تهويعلل سبب ترجيحه، فشخصي
 بالمناقشة والتعليل والّرد أو الترجيح.نما كان يعقب على اآلراء ا  و 

ومثال ذلك ما ورد في موضوع المنادى في الحديث عن تابع المنادى المعطوف بالحرف 
العباس  أبي، و  (2)ه(175)تالخليلو  ه( 154أبي عمرو)ت عرض رأي إذى بالالم المحلّ 
ح الذي يراه دليل كل رأي وبعدها فّصل هذه األدلة واآلراء ورجّ عطى أثم  (3)المبرد

بو العباس، في المعطوف بالحرف المحلى أ، قال: ))اختلف الخليل وأبو عمرو، و صحيحا  
 إلىبو عمرو أو  ،األول إلىبالالم، في أن المختار فيه الرفع أو النصب، فذهب الخليل 

الّ ه إذا كان أبو العباس يفّصل بأنّ و الثاني،   نزع )الالم( منه صحيحا  فالمختار الرفع وا 
ه منادى مستقل في الواقع ونفس األمر، فاألولى أن ا دليل األول: فهو أنّ فالنصب، أمّ 

                                                           
 .291 :موضح أسرار النحو ينظر: ( 1)
 .187-2/186 :ينظر: رأي الخليل في الكتاب ( 2)
 :صول في النحو، واأل213-4/212سألة في المقتضب، أبو العباس المبرد: ينظر: تفصيل هذه الم ( 3)

 .1/328 ، البن يعيش:وشرح المفصل ،1/19 في النحو: والكافية ،1/336
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لدخول  ،ه ليس منادى مستقال  نّ أا دليل الثاني: فهو ُيرفع، كما إذا كان منادى مستقال ، وأمّ 
مل على حللمنادى، وتابع المنادى يُ  تابعا  )الالم( المانع من دخول حرف النداء، فيكون 

إذا صّح نزع )الالم( منه، كان منادى مستقال ، فيختار  أنَّها دليل الثالث: فهو ه، وأمّ محلّ 
ذا لم يصح لم يكن كذلك، فيختار النصب هكذا قيل وأقول...(( . ثم أخذ (1)الرفع، وا 

عرض رأيه فقال: ))هذا والحق عندي  وبعد ذلك كلهالفاضل يفّصل القول في هذه األدلة 
معطوف على المنادى ال على مجموع حرف النداء  أنَّهمذهب أبي عمرو إذ المفروض 

. فالفاضل كان (2)والمنادى، فكان تابعا  له، فاألولى أن ينصب لئال يدخله حرف النداء((
 حا  لألقوى منها.مناقشا  لآلراء ومرجّ 

 : مصادره -7

ند إليها ويأخذ كتاب علمي ذي قيمة علمية رفيعة مصادر ومراجع يست لكلّ  بالطبع أنّ 
مؤلفه قد بّث فيه علما  جما ، تمثل في مناقشات آراء  كتاب الموضح أنّ  ئعنها، ويلحظ قار 

النحاة المتقدمين والمتأخرين، واالعتراضات، واالستشهادات، والترجيحات والتحقيقات، وغير ذلك 
رها قلم الفاضل الهندي تسطيرا  دّل على حصيلته ومنزلته في علوم طّ نواع المعارف التي سأمن 

 العربية بصورة عامة والنحو خاصة.

 تتمحور مصادره في نوعين:

 ول: الكتبالنوع األ 

 النوع الثاني: األعالم

                                                           
 .314 :سرار النحوأموضح  ( 1)
 .316-315 المصدر نفسه: ( 2)
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إن الكتب التي صّرح بها الفاضل الهندي كانت قليلة موازنة مع ما ذكره من  الكتب: -
لم يرد أن يثقله  ه أراد لكتابه أن يكون موجزا  مختصرا  أنّ سبب ذلك  ولعلّ  األعالم؛

ما أالكتاب و  إلىالمعلومة موجودة في أكثر من كتاب ولهذا لم يشر  نّ أل أو؛بالمصادر 
وسأورد ما صّرح به من الكتب، معظم الرأي ينسب للعالم في  عالم فإنَّ األ إلىإشاراته 

  :اهفيحسب وفيات مؤل ةالكتب مرتب

هـ(  538غوامض التنزيل: لجار اهلل محمود بن عمرو الزمخشري )ت  الكشاف عن حقائق -1
 ورد ذكره مرة واحدة.

 المفصل في صنعة اإلعراب: لجار اهلل محمود عمرو الزمخشري ورد ذكره مرة واحدة. -2

 ، ورد ذكره مرتين.ألبي عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب: في النحو الكافية -3
هـ( ورد ذكره مرة  675المنطقية: لنجم الدين القزويني الكاتبي )ت الشمسية في القواعد  -4

 واحدة.
هـ( ورد ذكره  746حمد بن الحسن الجاربردي )ت أشرح شافية ابن الحاجب: لفخر الدين  -5

 مرة واحدة.
ح بأسمائهم واستشهد بأقوالهم وآرائهم فقد أخذ من مؤلفاتهم عالم الذين صرّ أما األ األعالم: -

خرى التي نقلت آرائهم، سأورد األعالم الذين أخذ عنهم من المصادر األربما أخذ  أو
 ح بأسمائهم حسب تاريخ وفياتهم:وصرّ 

 هـ( ورد ذكره مرة واحدة. 154بو عمرو بن العالء )ت أ -1
 هـ( ورد ذكره سبع مرات. 175حمد الفراهيدي )ت أالخليل بن  -2
 ين مرة.وعشر  ا  هـ( ورد ذكره ثالث 180)ت  عمرو بن عثمان سيبويه -3
 هـ( ورد ذكره مرة واحدة. 189علي بن حمزة الكسائي )ت  -4
 هـ( ورد ذكره خمس مرات. 207بو زكريا يحيى بن زياد الفراء )ت أ -5
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 ربع عشرة مرة.أهـ( ورد ذكره  215األخفش )ت  سعد بن مسعدة بو الحسنأ -6
 هـ( ورد ذكره مرتين. 225ي )ت مالجر  سحاقصالح بن إ بو عمرأ -7
 هـ( ورد ذكره مرة واحدة. 249المازني )ت  بن بكر بن محمد بو عثمانأ -8
 هـ( ورد ذكره تسع مرات. 285المبرد )ت محمد بن يزيد بو العباس أ -9

 هـ( ورد ذكره مرة واحدة. 299ابن كيسان )ت  محمد بن أحمد بو الحسنأ -10
 هـ( ورد ذكره مرتين. 311الزجاج )ت سري البراهيم بن إسحاق إبو أ -11
 هـ( ورد ذكره مرة واحدة. 392ابن جني )ت عثمان بو الفتح أ -12
 هـ( ورد ذكره مرة واحدة. 471الجرجاني )ت  بن عبد الرحمن عبد القاهرأبو بكر  -13
 هـ( ورد ذكره خمس مرات. 538الزمخشري )ت  أبو القاسم محمود بن عمرو -14
 هـ( ورد ذكره ثالث عشرة مرة. 646بن الحاجب )ت أبو عمرو عثمان بن عمر  -15
 هـ( ورد ذكره مرة واحدة. 661األندلسي )ت د القاسم بن محمد اللورقي أبو محم -16
 هـ( ورد ذكره مرة واحدة. 672بن مالك )ت أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل  -17
 هـ( ورد ذكره مرة واحدة في المقدمة. 675نجم الدين القزويني الكاتبي )ت علي بن عمر  -18
 هـ( ورد ذكره اربع مرات. 688بادي )ت استر رضي الدين اآل محمد بن الحسن -19
 هـ( ورد ذكره مرة واحدة. 746بو المكارم أحمد بن الحسن يوسف الجاربردي )ت أ -20

 .عالم هذه هي المصادر التي صّرح بها الفاضل في متن كتابه بنوعيها من الكتب واأل

 القيمة العلمية لكتاب موضح أسرار النحو
 بالنقاط اآلتية:تتضح القيمة العلمية لكتاب موضح أسرار النحو 

ص بعلم النحو وهذا الشيء بال ريب ص في التأليف فكتابه متخصّ تباعه منهج التخصّ ا -1
 يكسب الكتاب دقة وتركيزا  وتقصيا  مما يدّل على وضوح الفكر عنده.
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العمق الذي تتسم به عقلية الفاضل الهندي المتمثلة في عرضه لمسائل النحو وتعرضه  -2
 ومناقشاته وترجيحاته، فضال  عن الدقة الواضحة في التعبير.لآلراء والخالفات النحوية، 

 بروز األسلوب التعليمي بخصائصه المختلفة بالكتاب. -3
 ثبات صحتها أو عدم صحتها.ا  كثرة الشواهد وتنوعها للتدليل على القواعد و  -4

 

 يةر العبقرية في شرح العينية الحمي رابعًا: الآللئ

 العينية: بقائلالتعريف  -
هـ( يكنى  105ي ولد سنة )ر بن محمد بن زيد بن ربيعة بن مفزع الحمي سماعيلإاسمه 

ب بهذا اللقب لذكاٍء كان فيه، فقيل: سيكون سيدا  فعلق قّ ه لُ نّ إوقيل  ،(1)بأبي هاشم، ويلقب بالسيد
ه لقي السيد بن نّ أ)عليه السالم(  الصادق عبد اهلل أبيمام عن اإل يورو  ،(2)هذا اللقب به لذلك

، ثم أنشد (3)((نت سيد الشعراءأقت في ذلك، و تك أمك سيدا ، ووفّ سمّ ))ي وقال: ر محمد الحمي
 ]الكامل[  :(4)السيد في ذلك

                                        ةً لقائل  لي مر   ولقد عجبت  

م  من الفقهاء   م  ه  ف   ة  عال 
 دقوا بهسيدًا ص   ك  سم اك قوم  

 عراء  د الش  سي   ق  نت الموف  أ
له بدليل قول  ا  نستشف من هذه الرواية بأّن )السيد( ربما يكون اسما  للحميري وليس لقب

 .المذكور آنفا   اإلمام الصادق )عليه السالم(: سمتك أمك سيدا  

                                                           
 .7/167 :الفرج األصفهاني ينظر: كتاب األغاني، أبو ( 1)
 151، المرزباني الخرساني: يينظر: أخبار السيد الحمير ( 2)
 .244-243 محمد بن الحسن الطوسي:جعفر  أبو ،رجال الكشي ( 3)
 .21 :يينظر: ديوان السيد الحمير ( 4)
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ن أكثر الناس شعرا  في الجاهلية واإلسالم ثالثة: إكان شاعرا  مقدما  مطبوعا ، وقيل: 
 ، ثم شملته عناية اإلمام الصادق فصار(2)كان كيسانيا   فقد مذهبه ماأو  .(1)والسيد العتاهية بوأو  بشار

                ]الطويل[  :(4)وأنشد (3)هـ( 173وبقي على هذا المذهب حتى وفاته سنة )اماميا  
                                     كبر  أ واهلل   اهلل   بسم   تجعفرت  

 يعفو و يغفر   اهلل   أن   يقنت  أو 
 ناً ئدا ما كنت   غير   بدين   ودنت  

 جعفر   الناس   د  به ونهاني سي  
علمي في بيروت برعاية مؤسسة األعلمي ديوان مطبوع بتحقيق ضياء حسين األوله 
 للمطبوعات

تعد من أفضل أشعاره وأشهرها في مديح أهل البيت )عليهم السالم( وبيان فأما العينية:  -
 ]السريع[  :(5)فضلهم ومطلعها
                                           وى مربع  و بالل  عمر   م  أل  

 لقع  ب   ه  أعالم   ة  س  طام  
من الشعراء  شاعر ه لم يعهد لشعرِ نّ أبيتا ، وكفاها مدحا   أربع وخمسينوتقع في 

حديث في ثواب حفظه واألمر بحفظه كما ُعهد لها، فقد روي عن سهل بن  ورودالمجيدين 
ها جدي رسول اهلل إيا ه قال: قد أحفظنيذبيان عن الرضا )عليه السالم( في حديث طويل أنّ 

                                                           
 .7/167 :كتاب األغانيينظر:  ( 1)
نه أو في جبل رضوى ... نه حيّ أنه المهدي المنتظر وأمامة محمد بن الحنفية إوالكيسانية هم ))القائلون ب ( 2)

 .3/406 :محسن األمين ،أعيان الشيعة ،يخرج يمأل األرض عدالً كما ملئت جورا((
 .165 ،164 :يرخبار السيد الحميأوينظر  ،3/405 أعيان الشيعة: ينظر: ( 3)
 .95 :يرديوان السيد الحميينظر:  ( 4)
 .128 المصدر نفسه: ينظر: ( 5)
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دها علّي، بعدما قال لي: يا علي احفظ رها وردّ له( في المنام من كثرة ما كرّ آ)صلى اهلل عليه و 
 .(1) ةتك بحفظها، فمن حفظها ضمنت له على اهلل الجنّ هذه القصيدة وُمّر شيع

 ومن هذه الشروح: عدةوألهميتها ومكانتها فقد اعتنى العلماء بشرحها شروحا  
 .(2)هـ( 1099شيخ حسين ابن جمال الدين الخوانساري )ت الشرح  -1
 .(3)الميرزا علي خان الكلبايكاني تلميذ العالمة المجلسيشرح  -2
ف فيه كتابه )التحفة هـ( والمصنّ  1112الهزار )ت بعد  المولى محمد قاسمشرح  -3

 .(4)األحمدية(
 .(5)في القرن الثاني عشر ىلمولى محمد حسين القزويني المتوفالحاج اشرح  -4
 .(6)الحاج المولى محمد صالح بن محمد البرغانيشرح  -5
 .(7)شرح لآلغا كمال الفسوي -6
 .(8)اء(ب)تحفة األحسمه اشرح للمولى علي عبد العظيم الواعظ الخياباني و  -7
هـ( وذكر صاحب  1290شرح للسيد مرتضى بن علي رضا الحسيني فرغ منه سنة ) -8

 .(9)شكوريها ضمن مجموعة عند السيد هادي األنه رآأالذريعة 
تبريز سنة  في هـ( وطبع 1289شرح للميرزا محمد رضا القراجة التبريزي فرغ منه سنة ) -9

 .(10)هـ( 1301)
 

                                                           
 .2/223 :الشيخ األميني، الغديرينظر:  ( 1)
 .2/224 المصدر نفسه: ينظر: ( 2)
 .2/224 :والغدير ،14/10 إلى تصانيف الشيعة: ينظر: الذريعة ( 3)
 ا.منفسهأ انتما، والصفحنفسهأ انردينظر: المص ( 4)
 .14/10 الذريعة إلى تصانيف الشيعة:ينظر:  ( 5)
 .2/224 :والغدير ،ينظر: المصدر نفسه ( 6)
 .14/11 الذريعة إلى تصانيف الشيعة:ينظر:  ( 7)
 .3/409 :ينظر: المصدر نفسه ( 8)
 .14/11 :المصدر نفسهينظر:  ( 9)
 .2/224 :والغدير الذريعة إلى تصانيف الشيعة،ينظر:  ( 10)
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 .(1)(هـ 1306ت )سيد علي أكبر الموسويبن الشرح للسيد محمد عباس  -10
براهيم بن الحاج محتشم األردكاني )ت إشرح للمولى حسن بن الحاج محمد  -11

 .(2)هـ(1315
 .(3)هـ( 1320شرح للشيخ بخش علي البزدي الحائري )ت  -12
 .(4)هـ( 1330 )ت عبد الكريم األرواني التبريزي المولى بن شرح للميرزا فضل علي -13
 .(5)هـ( 1350بن علي رضا الخوئي )ت شرح للشيخ علي  -14
 .(6)نه مطبوعأهـ( وذكر صاحب الذريعة  1350)ت  باألردويةشرح للسيد أنور حسين  -15
 .(7)شرح فارسي للسيد علي أكبر ابن السيد رضي بن محمد الرضوي البرقعي -16
 .(8)شرح للحاج المولى علي التبريزي -17

سالمي وقد واسع في المجتمع اإل فكانت لهذه القصيدة أهمية كبيرة ومكانة رفيعة ودوي
)عليهم  ل بيته األطهارآوردت العديد من الروايات تشيد بفضلها ومكانتها عند الرسول و 

 . السالم(

 ية(:ر العبقرية في شرح العينية الحمي الآللئشرح الفاضل الهندي للعينية ) -
حاطة المؤلف بمفردات إويقع هذا الشرح في مجلد واحد وهو شرح كبير ومتين يدل على 

علوم العربية وما يتصل بها من على حاطة تامة، وقد احتوى شرحه إالعربية وتراكيبها ومعانيها 
الصور األدبية والبالغية التي عّبر عنها بأسلوب متين  فضال  عنصوت وصرف ونحو وداللة 

                                                           
 .2/224 :ينظر: الغدير ( 1)
 .3/275 :ومعجم المؤلفين ،2/224 :والغدير ،14/10 إلى تصانيف الشيعة: ينظر: الذريعة ( 2)
 .224 :والغدير ،14/9 :ينظر: الذريعة ( 3)
 أنفسهما، والصفحتان أنفسهما. انينظر: المصدر ( 4)
 أنفسهما، والصفحتان أنفسهما. انينظر: المصدر ( 5)
 أنفسهما، والصفحتان أنفسهما. انينظر: المصادر ( 6)
 أنفسهما، والصفحتان أنفسهما. اندرينظر: المص ( 7)
 .2/224 :ينظر: الغدير ( 8)



 الفصل األول  منهج الفاضل الهندي في التأليف النحوي

 

64 

كل فن من  من منظم ودقيق، قال الخوانساري فيه: ))وهو أقوى دليل على كون الرجل قد وجد
مؤسسة اإلمام الصادق )عليه السالم( سنة وُنشر في . وُطبع الشرح (1)وكنزه((ه اسالفنون 

هـ( وقدَّم لهذا الشرح  1427هـ( وُطبع طبعة ثانية وُنِشر في المؤسسة نفسها في سنة ) 1421)
 ثمانصفحات الكتاب مجموع وعّلق عليه المرجع المعروف الشيخ جعفر السبحاني، ويبلغ 

وينتهي عند الصفحة  الثالثة والخمسينالكتاب من الصفحة متن صفحة يبدأ  وتسعين وخمسمئة
 ب الفاضل الهندي شرحه على النحو اآلتي:. وقد بوّ السابعة والسبعين بعد الخمسمئة

 

المقدمة: ابتدأ الفاضل الهندي في شرحه بمقدمة مكونة من ست صفحات استعمل فيها  -1
لفاظ غريب األ فضال  عن استعمالهفي القرن الثاني عشر  شائعا   نظام السجع الذي كان 

لمامه الواسع باللغة  بشكل كبير مما يدّل على سعة اطالع المؤلف وعلميته الدقيقة وا 
قال: ))قد انثالت علّي لّمة من  بب تأليف هذا الشرح المتين إذالعربية. وبين في مقدمته س

سعافهم من فروض العين، وال أرى لبنات إّمل أخداني ممن أرى خواني، وثبة من كُ إ
  علّي، واضعين جعالتهم لنفاثتهم بين يدّي،  (3)ين بقثاثتهمحّ سوى العين، مل (2)ةشفاههم مأنّ 

 (4)حللشي العرب، ألمضغ التي العينية القصيدة لهم أشرح أن مقترحين
 (7)م الهمام الخرشوم مدهدم ُأطومر ، الق(6)سيد الشعراء واألدباء في التخوم ،(5)والقيصوم

                                                           
 .7/112 :روضات الجنات ( 1)
)ممأّنة( المخلقة والمجدرة، يقال: هو ممأّنة لكذا، أي جدير وخليق بكذا. ينظر: المعجم الوسيط،  ربما أراد(  2)

 .2/852مجمع اللغة العربية بالقاهرة: 
(3

 
 .)قثت(.  2/177: ينظر: لسان العرب ،القثات: المتاع ونحوه (

(4
 

 . )شيح(.2/502ينظر: لسان العرب :  ،الشيح: نبات سهلي طيب الرائحة (
 )قصم(. .12/486 :لسان العربينظر:  ،القيصوم: نبات طيب الرائحة من رياحين البر ( 5)
 )تخم(. .12/64 :لسان العرب ، ينظر:ل بين األرضين من الحدود والمعالمالتخوم: الفص   ( 6)
الهمام: أي العظيم الهمة وقيل  ، )قرم(،12/473 :لسان العربينظر:  ،من الرجال السيد المعظم ،مرالق ( 7)

المصدر ينظر:  ،الخرشوم: هو الجبل العظيم ، )همم(،12/621: المصدر نفسهينظر:  ،السيد الشجاع
كسرته، ، )خرشم(، مدهدم: دهدم الشئ قلب بعضه على بعٍض، ويقال: دهدمت البناء إذا 12/173 :نفسه

 :المصدر نفسهينظر:  ،أطوم: أطم حصن مبني من الحجارة ، )دهدم( ،12/212ينظر: المصدر نفسه:
 ، )أطم(.12/19
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 ، (1)ي((ر ل بن محمد الحميالخصوم، معّفر الخدود منهم ومُرغم الخرطوم: السيد إسماعي
إبانة الشحاح حتى ا طال منهم اإللحاح واجتهدوا في لمّ  ثم قال في نهاية مقدمته: ))ثمّ 

سّدوا عليَّ سبل االعتذار، وحتموا عليَّ اإلجابة بختم األقضية واألقدار، لم ألف عنها 
سبيال  للفرار، وفرضت على نفسي أن أصرف فيه شطرا  من الليل والنهار فشرعت فيه 

مسميا  له ليه موّسال ، بالنبي وآله متوسال ، إسمال ، محمدال  محوقال ، على اهلل متوكال  بم
 .(2)(( (يةر العبقرية في شرح العينية الحمي ئلالآّل )بـ

 

من  ا  في بيان سبب تسمية القصيدة بـ )العينية( مكون بعد المقدمة خصص فصال   -2
ها ومنها أنّ  العين،ها على قافية منها أنّ  ،تسميتهادرج ست نقاط توضح سبب أصفحتين إذ 

 .غيرهاومنها أّنها من منشآت عين األعيان و  العين،لشرفها مما ينبغي أن تحمل على 
 

ر فيه اسمه وكنيته ولقبه وذكر مذهبه ذكَ السيد الحميري ر أحوال في ذكْ  وضع فصال   -3
الكيساني وبعض قصائده ثم ذكر روايات هدايته وتركه لمذهب الكيسانية على يدي اإلمام 

مكونة  شاعرالتي قالها في ذلك فكانت هذه الترجمة لل هالصادق )عليه السالم( وقصائد
 صفحة من كتابه. عشرينمن 

 

هل البيت )عليهم السالم( أد ذلك بروايات عن في بيان فضل القصيدة وأكّ  ذكر فصال   -4
خرى عن جعفر بن محمد الصادق أ)عليه السالم( و  الحسين بي عبد اهللأمنها رواية عن 

عن اإلمام الرضا )عليه السالم( وهذا الفصل مكون من ست )عليه السالم( ورواية ثالثة 
 صفحات.

 

بيتا  شعريا  قال:  ربعة وخمسينأبعد هذه المقدمات جميعها بدأ بشرح أبيات القصيدة فشرح  -5
ذا بلغ الكالم هذا المبلغ حان ض على الدرر مستعينا  باهلل خالق القوى والقدر، وّ عأُ  أن ))وا 

                                                           
 .56 -55:مقدمة المؤلف في شرح العينية الحميرية، الآللئ العبقرية ( 1)
 .58 :المصدر نفسه ( 2)
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. ثم شرع في (1)طها((بوأوضحها وأس وأبسطها أطولهاوقد اخترت من نسخ القصيدة 
 الشرح.

يقوم في بداية األمر ببيان المعاني اللغوية ه نّ فإ ،منهجه في الشرحأما منهجه في الشرح :  -6
حيانا  يوضح مخارج الحروف أو  ،فعالواأل ،سماءللمفردات وما يشتق منها من األ

يعرب كل كلمة فعراب بعدها يقوم باإل (،اللغة)ويذكر ذلك كله تحت عنوان  ،واألصوات
 ثم بعد ذلك ،عارضا  آراء أكابر العلماء جميعها واردة في البيت ويذكر الوجوه المحتملة

وبعد أن يكمل  ،يوافق آراء العلماء أو يرجحها أو يرفضها احيانا  و  يناقش هذه اآلراء
تحت عنوان )المعاني( و اإلعراب يشرع ببيان الصور األدبية والبالغية الواردة في البيت 

ويمكن  ،ظة وبراعة التصوير وجمال األسلوبويتمتع في كل ذلك بدقة المالح ،)البيان(
 إجمال أهم ما يتميز به منهج الفاضل الهندي باألمور اآلتية:

 

 شواهد:عنايته بال -1
اعتنى الفاضل الهندي باالستشهاد، ونّوعه في هذا الكتاب، فمن يتصّفح هذا الّشرح، 

ل وهل ُيدرك احتفاءه بالّنصوص العديدة من القرآن الكريم وقراءاته والحديث الشريف،  ةألوَّ
آية، وهذا العدد يبين حرص  وثالثمئة : ست وستينتدل بنحوفاس ،واألشعار والكالم المنثور

وقد استشهد في  ،المسموعات ه أوضحعلى أساس أنَّ  بالشواهد القرآنية اهتمامهو الهندي  الفاضل
يات القرآنية فبلغ مع ما استشهد به من اآلموازنة ها كانت قليلة نَّ أمواضع عدة بالقراءات إال 

ليهم. إالقّراء تارة وأخرى ال يشير  إلىن قراءة، كان يشير يعدد ما استشهد به منها عشر 
من آليات القرآنية بيات الشعرية فحلت مرتبة ثانية بعد احاديث نبوية، أما األأعشرة بواستشهد 

شعري وما نسبه  بيتٍ  ومئة ربعينأو  يةفبلغ ما استشهد به ثمان منهاواإلكثار  بها االعتداد حيث
كثر الشعراء الذين استشهد بشعرهم ممن يحتج أمما لم ينسبه بكثير، و  منها ألصحابها كان أقلّ 

                                                           
 .87 الآللئ العبقرية في شرح العينية الحميرية، مقدمة المؤلف:  ( 1)
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أقوال من كالم العرب يضا  فأورد ثمانية أأقوال العرب وأمثالهم وحكمهم واحتجّ ب ،بكالمهم
اآليات القرآنية لم يستعملها  ال سيماو هذه الشواهد المتنوعة  نّ أليه إور، ومما تجدر االشارة ثالمن

نما استدل بها ا  لتوثيق و  وبعض  ،توثيق القضايا اللغوية علىيضا  أرساء القواعد النحوية فقط وا 
عا  كما ال حظنا شمل جميع للشواهد كان منوّ ه ؤ قتنااالقضايا الدينية التي تدور حولها القصيدة ف

يضا  سواء ما أورده هو، أو ما نقله من آراء أنواع المسموعات، واستعماله لها كان منوعا  أ
 النحاة السابقين.

 

 عنايته بمعاني األلفاظ: -2
ية كانت لشاعر عربي صميم، قد أخذ بناصية اللغة العربية، ر القصيدة الحمي بما أنّ 
االصطالحات المشهورة في البادية، حرص الشارح على بيان مفردات كل بيت فأودع فيها 

صواتها ومخارجها في بعض أن األسماء واألفعال، وبيان ومعانيها اللغوية، وما يشتق منها م
لقيمة هذه القصيدة، ومكانتها، وكثرة الروايات حولها، و  ،ج شرحه موّسعا كامال  ليخر  حيان؛األ

 ؛الهندي شرحا  دقيقا  مودعا  فيها المسائل النحوية واللغوية وغيرها وفضلها، شرحها الفاضل
لحاح من ليسهل حفظها وفهمها على الطلبة، ال سيما أنّ  ه ذكر سبب تأليفه للشرح هو طلب وا 

 ورد بعض األمثلة على هذه المعاني:أوس إخوانه وطالبه،
الليل وهو العشي،  إلىواح: الوقت من زوال الشمس واح( قال: ))الرّ أورد معنى كلمة )الرّ 

نّ  راح يروح( في مقابله )عمال. وقد يكون مصدر ي بذلك لراحة الناس فيه غالبا  عن األمّ ما سُ وا 
ليهم وعندهم روحا  ورواحا : ذهبت إليهم في الرواح، ويقال:  )غدا يغدو( ويقال: رحت القوم وا 

 .(1)أي رجعت وأرحنا إبلنا رددناها في الّرواح((سرحت الماشية بالغداة، وراحت بالعشي، 

                                                           
للجوهري:  ،المعنى في الصحاحهذا وقد ورد  ،131 في شرح العينية الحميرية: العبقرية الآللئ ( 1)

 ، )روح(2/464،)روح(، ولسان العرب، البن منظور: 1/368-369
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ومما أورده في شرحه معنى كلمة )النهل( قال: ))النهل: محركة الشرب األول، نهلت 
 .(1)اإلبل كفرحت نهال  ومنهال  والمنهل: المورد والموضع الذي فيه المورد((

بذكر آراء حيانا  في توضيحه معاني بعض المفردات يصرح أوكان الفاضل الهندي 
( قال: ))بالفتح والضم، عمربعض العلماء في معناها، فمثال ذلك توضيحه معنى كلمة )ال

حدهما مذهب أوفي معنى عمر قوالن:  ،(3)بو حيان في )ارتشافه(أ،وقال (2)وبضمتين: الحياة
سم تقول: طال عمرك وعمرك. والتزموا فتح العين مع الالم في الق ،ه بمعنى البقاءنّ أالبصريين: 

ليه بعض الكوفيين والهروي: إفالمجرور بعده فاعل والمصدر مضاف اليه، والثاني: ما ذهب 
الرجل منزله، والمقسم يريد تذكير القلب بذكر اهلل تأكيدا   ره مصدر ضد الخلو، من: عمّ نّ أ

قائال : ))وقال  ه(502)ت  ثم ذكر رأي الراغب األصبهاني ،(4)للصدق وبه قال السهيلي((
فهو دون البقاء فإذا قيل: طال عمره، فمعناه:  -قال:-ة عمارة البدن بالحياة،اسم لمدّ   الراغب:

ذا قيل: بقاؤه، فليس يقتضي ذلك، فإنّ   -قال:-،)البقاء( ضد )الفناء( عمارة بدنه بروحه، وا 
 .(5)لى، وقل ما وصف بالعمر((االبقاء على العمر وصف به اهلل تعولفضل 

مصدره )ضّره(  :ا بالفتحأورده في ذكر معنى )الضّر( قال: ))إمّ ومن األمثلة كذلك ما 
خالف نفعه، مرادا  به معنى اسم الفاعل، أي ما يضّر، أو المعنى المصدري أو بالضم: مصدر 

وقال الراغب الضّر: )) قائال : ، ثم عرض قول الراغب(6)((أيضا ، أو اسم مرادف لأللم واألذى
مّ مّ ا  ة و العلم والفضل والعفّ  ةا في نفسه لقلّ سوء الحال إمّ  ا في ا في بدنه لعدم جارحة ونقص، وا 

                                                           
، )نهل(، 11/680 :ورد هذا المعنى في لسان العرب ،479 في شرح العينية الحميرية: العبقرية الآللئ ( 1)

 ، )نهل(.31/47العروس، للزبيدي: وتاج 
 ،)عمر( ،601 /4 :وورد هذا المعنى في لسان العرب ،94 في شرح العينية الحميرية: العبقرية الآللئ ( 2)

 .، )عمر(1/444 : آباديوالقاموس المحيط للفيزوز
 .4/1770 :حيان األندلسيأبو  ،ارتشاف الضربينظر:  ( 3)
 .94 في شرح العينية الحميرية، العبقرية الآللئ ( 4)
ر(.1/586القاسم الراغب االصفهاني:  بوأ ،المفردات في غريب القرآن، و 94المصدر نفسه:  ( 5) م   ، )ع 
 .415 ،414 في شرح العينية الحميرية: العبقرية الآللئ ( 6)
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الحظ في مما يُ ، و (1)ا ((ليه ضرّ إا : جلب يقال: ضّره ضرّ  -قال:-ة مال وجاهحالة ظاهرة من قلّ 
العلماء الذين صرح بهم وذكر رأيهم في بيان معاني الراغب األصفهاني كان أكثر  أنّ شرحه 

 غريب القرآن(. المفردات في )المفردات في
 

 عنايته بالمسائل الصرفية -3
يراد بعض المعاني اللغوية للمفردات إبلم يكتف الفاضل الهندي في شرحه للعينية  

توضيح بعض المسائل والقضايا الصرفية فعرض  زاد عليهانما ا  و واعراب أبيات القصيدة ، 
أصول بعض الكلمات واشتقاقاتها وما يعتريها من تغييرات فمن أمثلة ذلك، ما أورده في كلمة 

عه بفتح ضَ عه يَ ضَ اسم مكان أو زمان من وَ  :-بكسر الضاد-ع: وضِ ع( قال: ))المَ وضِ )المَ 
أي حطه، وقد يفتح ضاد الموضع: اسم  عا  بكسر الّضاد وموضوعا  وضِ عا  ومَ ضْ الضاد فيهما وَ 

مكان وزمان ومصدر، أو األكثر على كسر مفعل مصدرا ، أو اسم مكان أو زمان من المثال 
  .(2)ي((و الوا

سم زمان أو مكان: من اا مصدر ميمي أو ها ))إمّ نّ أع( ذكر جَ رْ ومما أورده كلمة )المَ 
تقدير بكسر العين مع  ما كان منه البدء، وتحقيقا  أو تقديرا ، وهو على كلّ  إلىالرجوع وهو العود 

. (3)القياس المصدر الميمي من غير معتل الفاء فتح العين فهو كالمهلك والميسر والمطلع(( أنّ 
عرض آراء بعض العلماء واختالفاتهم في بعض المسائل الصرفية فمن ذلك اختالفهم في  هوأنّ 

ألوكة  بتقديم الهمزة من ألك ألوكا   (كْ لفظة )ملك( فأورد رأي الكسائي قال: ))أن أصله )َمألَ 
م، وقد يفتح وهي الرسالة، ويقال للرسول: ألوك، ويقال امتالك مالكته، ومألكا  ومألكة، بضم الاّل 

، ثم رأي الراغب ه(205)ت عبيدة يثم عرض بعدها رأي أب (4)...(( إذا حمل رسالته

                                                           
ّر(. ،1/503 :المفردات في غريب القرآن ( 1)  )ض 
 ، )وضع(.8/396 :وورد في لسان العرب ،214 في شرح العينية الحميرية: العبقرية الآللئ ( 2)
 .451 :المصدر نفسه ( 3)
 .320 :المصدر نفسهينظر:  ( 4)
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هم المذاهب التي تكون عليها هذه الكلمة مصفهاني في )ملك(، ثم استنتج الفاضل من كالاأل
 .(1)ففيها أربعة مذاهب

 

 عنايته بلغات العرب -4
رض لغات عنايته بعمن األمور التي ضّمنها الفاضل الهندي شرحه ونالت اهتمامه 

ليها في مواضع عدة وقد أوردها عن العلماء الذين استقى منهم مادته، إالعرب، إذ نراه قد أشار 
القبيلة التي نطقت بها، وكذلك أورد بعض اللغات غير  إلىغلب اللغات التي ذكرها ُنِسبت أو 

ها في حديثه عن )ما( قبائل إلىالقبائل، فمن أمثلة ما أورده من اللغات المنسوبة  إلىمنسوبة 
هما: رفع االسم ونصب ان: ))إحديالنافية الداخلة على الجملة االسمية ذكر الفاضل فيها لغت

الخبر، وهو لغة الحجاز، قال الكسائي: وأهل تهامة وقال الفراء: ال يكاد أهل الحجاز ينطقون 
والفراء والكسائي عن  (2)سمين، حكاها سيبويه عن تميم... واللغة األخرى: رفع اال إال بالباء

  .(3)نجد((
المخففة من الثقيلة ذكر رأي العلماء  (أنْ )شرحه في حديثه عن من وفي موضع آخر 

أنها المخففة من الثقيلة شّذ اتصالها بالفعل، وحكى الجزم بها  إلىفيها قال: ))وذهب الكوفيون 
 ]الطويل[ :(4)ه لغة بني صباح من ضبة وأنشدوانّ أأبو عبيدة واللحياني، وذكر 

                               اأهلن   لدان  و   نا قال  و  د  إذا ما غ  

 .(5)(( ب  نحط   ا الصيد  يأتن   تعالوا إلى أن  

                                                           
 .323 ،322 :في شرح العينية الحميرية العبقرية الآللئينظر: (  1)
 .243ينظر: لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة:  ( 2)
 .157: الآللئ العبقرية في شرح العينية الحميرية ( 3)
 ،1/45 عن كتب األعاريب: مغني اللبيب ،في لقائلٍ بال نسبة  أيضاً  الشاهد و وقد وردت هذه اللغة ( 4)

 .8/4136 :يضاً في تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائدأو
 .261 في شرح العينية الحميرية: العبقرية الآللئ ( 5)
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أورد اللغات التي ذكرها العلماء قبله وجميعها منسوبة المتقدمين  ينفالفاضل في النص
قبائلها في حديثه  إلىالقبائل التي نطقت بها. ومن أمثلة ما أورده من اللغات غير المنسوبة  إلى

ثاؤها فاء في بعض اللغات فيقال: فم، كما قيل  لعن )ثم( في أحد مواضع شرحه قال: ))يبد
. وتحدث في موضع آخر عن )سوف( وذكر أن فيها لغات ُأخر ))َسْف (1)في جدث جدف((

سكان الواو أو فتحها بحذف الواو  واسكان الفاء أو إبقائها على الفتحة و َسْو بحذف األخير وا 
من لغات قال: ))وفي  ىيضا  ما أورده في عسأ. ومن األمثلة (2)وَسْي بقلب الواو ياء ((

( فإن يضِ ر( وعسى بكسرها مثل )رَ صَ في )عسى( لغتان: عسى بفتح العين مثل )نَ  (3)الترشيح
تا سَ ت وعَ سَ وا وعَ سَ يا وعَ سَ ى وعَ سَ وجمعت، فعلى هاتين اللغتين زيد عَ مرت فيه وثنيت ضأُ 

ين، هذا لغة من سِ يتا وعِ سِ يت وعِ سِ وعِ  واسِ يا وعِ سِ ى وعِ سِ ين، هذا في لغة من فتح، وعِ سَ وعَ 
 .(4)كسر...((
القبائل التي نطقت بها، وهناك  إلىاللغات من دون نسبة  توردفي النصوص السابقة ف

  .العديد من األمثلة وذلك يدل على االهتمام والعناية التي قدمها الفاضل الهندي
أكثر كتاب وردت فيه اللغات من بين كتب الفاضل الهندي  نّ أومن الجدير بالذكر 

فه بعد ألّ ه نّ ألئ العبقرية فهو شرح موسوعي، ويبدو ية التي تخص دراستنا هو كتاب الآلالنحو 
 .ونضجه الفكريالعه على العديد من المصادر اطّ 

 
 

 

                                                           
 .3/195 :ووردت )ثم( بالفاء في همع الهوامع ،302الآللئ العبقرية في شرح العينية الحميرية:  ( 1)
نصاف في مسائل وقد وردت هذه اللغات في اإل ،416 في شرح العينية الحميرية: العبقرية الآللئ (2)

 ،5/95 ، يعيش، البن وينظر: شرح المفصل(، 92)المسألة : ،2/532 الخالف، أبو البركات األنباري:
 .458 :والجني الداني في حروف المعاني

ولم أجد فيه  ،هـ( 617ترشيح العلل في شرح الجمل: لصدر األفضل القاسم بن الحسين الخوارزمي )ت  ( 3)

 المسألة اللغوية التي ذكرها الفاضل الهندي.
 .257العبقرية في شرح العينية الحميرية:  الآللئ ( 4)
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 مصادره -5
لقد تنوعت مصادر الفاضل الهندي في شرحه للعينية بتنوع المسائل التي عرضها في 

مصادره شملت كل ما يتعلق بعلوم العربية، من كتب تفسير وحديث  إنَّ شرحه، فيمكن القول 
 للعربية بصلة؛ ألنّ  وبالغة ولغة ونحو وصرف وأخبار ونوادر وغيرها من المصادر التي تمتّ 

ذلك في مقدمته إذ وصف شرحه  إلىالفاضل أراد أن يكون شرحه دقيقا  موسوعيا  وقد أشار 
، ويبرز التعاجيب، ويرقص رؤوس (2)يوسع العراقيب، و (1)بقوله: ))شرحا  يقرع الظنابيب

ببث ماحوته ألفاظها من المعاني، ويهتك الخدود عما َقُصرت فيها من الغواني،  (3)اليعاسيب
وينّث ما فيها من اللغات العربية، وما ُأوِدعها من النكات األدبية وما يتوقف عليه اإلحاطة بها 

 .(4)...(( وه بالغتها من القوانين البيانيةمن القواعد النحوية، وما ُيعَلم به وج
مصادر عدة في مجاالت متنوعة، وما يهمنا هنا المصادر  إلىفبذلك يكون قد تطرق 

ويمكن تقسيم النحوية أو التي تتعلق بالمادة النحوية حتى يكون األمر محصورا  بها دون غيرها، 
واألعالم الذين صّرح بهم وأخذ عن  ،الكتب التي صرح بأسمائها :قسمينعلى مصادره 

 مصادرهم من دون ذكر كتبهم.
إن الكتب التي ذكرها الفاضل الهندي في شرحه كانت قليلة إذا  :القسم األول: الكتب

ي استعان بها ورد أسماء الكتب التسأم، و ما قورنت باألعالم الذين ذكرهم أو صّرح بأسمائه
 فيها:لمرتبة حسب وفيات مؤ 

 هـ( مرة واحدة. 180)ت  بن عثمان سيبويه عمرو ،الكتاب -1

                                                           
 ،هلل، ذوقيل: هو عظمه وقرع ظنابيب األمر مٍ د  حرف الساق اليابس من ق   ،الظنابيب: جمع )ظنبوب( ( 1)

 ، )ظنب(.1/572، )ظنب(، لسان العرب: 8/165 :ينظر: العين
لسان  ،واحد ، ال يمشي فيه االاقيب: جمع )عرقوب( طريق ضيق يكون في الوادي البعيد القعرالعر ( 2)

 .(عرقب)/ 1/590 :العرب
اليعاسيب: جمع )يعسوب( وفيه الكثير من المعاني منها السيد وورد في حديث عن االمام علي )عليه  ( 3)

 ، )عسب(.1/600 :لسان العرب ،المال يعسوب للكفار(( المؤمنين، السالم( ))انا يعسوب
 .56 :مقدمة المؤلف في شرح العينية الحميرية، العبقرية الآللئ ( 4)
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 هـ( مرة واحدة. 215)ت  ، لسعيد بن مسعدة األخفشالمسائل الكبير -2
هـ( مرة  436المرتضى علم الهدى )ت  السيدالحميري( القصيدة الذهبية )للسيد  شرح -3

 واحدة.
هـ(  393)ت  سماعيل بن حماد الجوهريإ تاج اللغة وصحاح العربية،الصحاح معجم  -4

 ثالث مرات.
 هـ( مرة واحدة. 427)ت  الكشف والبيان في تفسير القرآن، أحمد بن محمد الثعلبي -5
هـ(  449)ت  الالمع العزيزي شرح ديوان المتنبي، أبو العالء أحمد بن عبد اهلل المعري -6

 مرة واحدة.
 هـ( مرة واحدة. 499)ت  الخالص أو دستور اللغة، لحسين بن ابراهيم النطنزي -7
 هـ( مرة واحدة. 516)ت  مقامات الحريري، أبو محمد القاسم بن علي الحريري -8
 هـ( ثالث مرات. 538)ت  الفائق في غريب الحديث، محمود بن عمر الزمخشري -9

 هـ( مرة واحدة. 538)ت  الزمخشري عمر محمود بن المفصل في صنعة اإلعراب -10
)ت  قراءات السبع، القاسم بن فيره أبو محمد الشاطبيحرز األماني ووجه التهاني في ال -11

 هـ( مرة واحدة. 590
يوسف بن محمد البلوي  الف باء في أنواع اآلداب وفنون المحاضرات واللغة، -12

 هـ( مرة واحدة. 604بن الشيخ )ت المعروف با
هـ( مرة  606)ت  ر الدين الرازيبير، أبو عبد اهلل محمد بن عمر فخالتفسير الك -13

 واحدة.
)ت  ر الدين الرازيبو عبد اهلل محمد بن عمر فخأعجاز، نهاية اإليجاز في دراية اإل -14

 هـ( مرة واحدة. 606
هـ(  606)ت  بو السعادات بن األثيرأالنهاية في غريب الحديث واألثر، مجد الدين  -15

 مرة واحدة.
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 هـ( مرة واحدة. 626)ت  مفتاح العلوم، يوسف بن أبي بكر السكاكي -16
هـ( مرة  661)ت  مصابيح السنة، فضل اهلل بن حسين التوربشتي الميسر في شرح -17

 واحدة.
 ن.اهـ( مرت 646)ت  يضاح في شرح المفصل، أبو عمرو عثمان بن الحاجباإل -18
 732)ت  كنز المعاني في شرح حرز األماني، محمد بن أحمد شمس الدين الجعبري -19

 ربع مرات.أهـ( 
هـ(  745)ت  بن يوسف األندلسي ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان محمد -20

 ثالث مرات.
 هـ( مرة واحدة. 755)ت  حّل الرموز، ألحمد بن علي بن أحمد الهمذاني الكوفي -21
 761)ت  مغني اللبيب عن كتب األعاريب، عبد اهلل بن يوسف جمال الدين بن هشام -22

 ربع مرات.أهـ( 
 مرات. يثمان هـ( 816)ت  أباديوس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز القاممعجم  -23
)ت غاية النهاية في طبقات القّراء، شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري معجم  -24

 هـ( مرة واحدة. 833
فقد استعان الفاضل الهندي بآراء كثير من العلماء بصريين  :القسم الثاني: األعالم

ما نّ إاألحيان كان مصرحا  بأسمائهم وأحيانا  قليلة لم يصرح بهم معظم كانوا أم كوفيين وفي 
يكتفي بقول )قيل، ُيقال، قال بعضهم( وسنعرض العلماء الذين أخذ منهم وعدد مرات تكررهم في 

 كتابه مرتبين حسب وفياتهم:

 هـ( ثالث مرات. 154أبو عمرو بن العالء )ت  -1
 عشرة مرة.هـ( خمس  175الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت  -2
 هـ( مرة واحدة. 177أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد األخفش األكبر ) -3
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 ين وثالثين مرة.تهـ( اثن 180عمرو بن عثمان سيبويه )ت  -4
 هـ( أربع مرات. 182أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب )ت  -5
 هــ( مرة واحدة. 187أبو جعفر محمد بن الحسن الرؤاسي )ت  -6
 هـ( ست عشرة مرة. 189)ت علي بن حمزة الكسائي  -7
 هـ( خمس مرات. 206محمد بن المستنير قطرب )ت  -8
 وعشرين مرة. ا  هـ( تسع 207أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء )ت  -9

 هـ( تسع مرات. 210أبو عبيدة معمر بن المثنى )ت  -10
 ين وعشرين مرة.تهـ( اثن 215مسعدة األخفش )ت  سعيد بن -11
 هـ( أربع مرات. 215نصاري )ت أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل األ -12
 هـ( أربع مرات. 216أبو سعيد عبد الملك بن قريب األصمعي )ت  -13
 هـ( مرة واحدة. 220حياني )ت أبو الحسن بن المبارك اللّ  -14
 هـ( خمس مرات. 225سحاق الجرمي )ت أبو عمرو صالح بن إ -15
 ه( ست مرات. 249أبو عثمان بن بكر بن محمد المازني )ت  -16
 هـ( مرة واحدة. 276اهلل بن مسلم بن قتيبة )ت أبو محمد عبد  -17
 هـ( مرة واحدة. 282أبو علي الحسين بن الفضل بن عمير الكوفي )ت  -18
 هـ( عشر مرات. 285أبو العباس محمد بن يزيد المبرد )ت  -19
 هـ( مرة واحدة. 289أبو علي أحمد بن جعفر الدينوري )ت  -20
 ات.هـ( ثالث مر  291أبو العباس ثعلب أحمد بن يحيى )ت  -21
 هـ( خمس مرات. 299أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان )ت  -22
 هـ( ست مرات. 311إبراهيم بن السري الّزجاج )ت  -23
 ن.اهـ( مرت 316أبو بكر بن السراج محمد بن السري )ت  -24
 هـ( مرة واحدة. 321أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد )ت  -25
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 .مرة واحدة هـ( 328أبو بكر محمد بن القاسم األنباري )ت  -26
 ن.اهـ( مرت 340عبد الرحمن بن إسحاق الّزجاجي )ت  -27
 هـ( ثالث مرات. 347أبو محمد بن درستويه عبد اهلل بن جعفر )ت  -28
 هـ( أربع مرات. 368الحسن بن عبد اهلل السيرافي )ت  -29
 ن.اهـ( مرت 370أبو منصور محمد بن أحمد األزهري )ت  -30
 مرة.هـ( ست عشرة  377أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي )ت  -31
 هـ( أربع عشرة مرة. 392أبو الفتح عثمان بن جني )ت  -32
 هـ( ثالث مرات. 398إسماعيل بن حماد الجوهري )ت  أبو نصر -33
 ن.اهـ( مرت 427أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي )ت  -34
 هـ( مرة واحدة. 436السيد المرتضى علم الهدى أبو القاسم علي بن الحسين )ت  -35
 هـ( مرة واحدة. 437 أبو محمد مكي بن أبي طالب )ت -36
 هـ( مرة واحدة. 449أبو العالء المعري أحمد بن عبد اهلل )ت  -37
 هـ( مرة واحدة. 471أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني )ت  -38
 هـ( مرة واحدة. 485أبو الحسن علي بن محمد المهدوي )ت  -39
 هـ( مرة واحدة. 499حسين بن إبراهيم النطنزي )ت  -40
 وعشرين مرة. ا  هـ( سبع 502أبو القاسم الحسين بن محمد )الراغب األصفهاني  -41
 هـ( مرة واحدة. 518أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان )ت  -42
 هـ( مرة واحدة. 528أبو الحسين سليمان بن محمد بن الطراوة )ت  -43
 هـ( عشرون مرة. 538أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري )ت  -44
 هـ( ثالث مرات. 581السهيلي )ت أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهلل  -45
 هـ( مرة واحدة. 604شيخ )ت يوسف بن محمد البلوي بن ال -46
  ن.اهـ( مرت 606أبو عبد اهلل محمد بن عمر الرازي )ت  -47
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 هـ( مرة واحدة. 606أبو السعادات مجد الدين المبارك بن األثير )ت  -48
 هـ( مرة واحدة. 607عيسى بن عبد العزيز الجزولي )ت  -49
 هـ( ثالث مرات. 609علي بن محمد بن خروف )ت أبو الحسن  -50
 هـ( مرة واحدة.610أبو المكارم ناصر بن عبد السيد المطرزي )ت  -51
 هـ( ثالث مرات. 626يوسف بن أبي بكر السكاكي )ت  -52
 هـ( مرة واحدة. 637أحمد بن الحسين بن الخباز )ت  -53
 ن.اهـ( مرت 643أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش )ت  -54
 هـ( مرة واحدة. 645ن محمد األندلسي والشلوبين )ت أبو علي عمر ب -55
 ن.اهـ( مرت 646محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي )ت  -56
 هـ( مرة واحدة. 661ورقي األندلسي )ت أبو محمد القاسم بن أحمد اللّ  -57
 هـ( مرة واحدة. 661فضل اهلل بن حسن التوربشتي )ت  -58
 مرات.هـ( ثالث  669علي بن مؤمن بن محمد بن عصفور )ت  -59
 ي عشرة مرة.تهـ( اثن 672محمد بن عبد اهلل بن مالك )ت  -60
 ين وعشرين مرة.تهـ( اثن 688محمد بن الحسن رضي الدين اآلسترابادي )ت  -61
 ه( خمس مرات. 732أبو إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري )ت  -62
 هـ( ست مرات. 745أبو حيان محمد بن يوسف األندلسي )ت  -63
 هـ( احدى عشرة مرة. 761هشام )ت  أبو محمد عبد اهلل بن يوسف بن -64

 القيمة العلمية لكتاب شرح العينية:
 ه العلمية، وهذه القيمة راجعة إلى أمور عدة:أكثر ما يميز هذا الكتاب قيمت إنّ 

كثرة المادة العلمية وغزارتها، وعرض االحتماالت الواردة في المسألة وتتبع كل ما قيل  -1
 ع.ضالموامعظم فيها، مع حرصه في نسبة األقوال إلى أصحابها ومذهبها في 
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اعتنى الفاضل الهندي بالتفصيل والتعليل والمناقشة ليصل إلى الحكم الصحيح الراجح  -2
 في المسائل.

ن الشواهد المنوعة والمختلفة التي جاءت على صحة قاعدة أو كثير مالإن شرحه ضم  -3
 نفيها.

كانوا بصريين أم كوفيين أإن الفاضل الهندي أورد من مسائل الخالف بين النحاة سواء  -4
 .أنفسهمنحاة المذاهب أم 

من الجالل شيئا  اعتمد الفاضل على مصادر تراثية عظيمة مما أضفى على هذا الشرح  -5
 المؤلفات.ال تحصل لكثير من 
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 الفصل الثاني

 عند الفاضل الهندي يةالنحو  دلة الصناعةأ

 استندو اأصول ثابتة وأدلة قويمة حكامهم النحوية على أصدار إن في يو لقد اعتمد النحو 
 قدولكثرة اهتمام علماء العربية باألصول النحوية ، في إثبات آرائهم وقواعدهم وأحكامهمإليها 

ومن األمثلة ليسهل فهم هذه األصول ودراستها،  ،وا العديد من الكتب التي فّصلت فيها القولفالّ 
يضاح في علل النحو( ألبي القاسم )اإلو بن السراج لى ذلك كتاب )األصول في النحو( الع

بركات األنباري و )االقتراح في علم أصول النحو( ال)لمع األدلة( ألبي وهـ(  337الزجاجي )ت 
كتب األصول بشكل دقيق ومفصل مع هـ( وغيرها كثير، فتناولت هذه ال 911للسيوطي )ت 

أصول ا  في بف الفاضل الهندي كتااالختالف في عدد األصول وأهميتها وشروطها، وقد صنّ 
دلة أص فيه كتاب )االقتراح( للسيوطي وأطلق عليه )قراح االقتراح( عرض فيه يضا  لخّ أ النحو
خر من األدلة منها: أ ا  أنواعجماع، واالستصحاب، وزاد : السماع، والقياس، واإلباختصارالنحو 

العلة وبعدمها، واالستدالل بعدم الدليل  االستحسان، واالستدالل باألصول، واالستدالل بوجود
بط النحو، والتزم الفاضل الهندي نعلى المدلول، وقواعد التعارض والترجيح، وأحوال مست
تحدث عن كل دليل ا. وسهاوزاد علي باألصول النحوية التي ذكرها العلماء في مؤلفاته النحوية

ُمقّدمة  لذلك بتعريف األصول وآراء كيفية إفادته منها واعتماده عليها،  موضحةمن هذه األدلة 
 العلماء في تقسيمها.

 وفصوله((النحو التي تفرعت منها فروعه  ))أدلة هانّ أاألصول النحوية ب عّرف األنباري
(1). 

 

                                                           
 .80 :أبو البركات األنباري ،لمع األدلة في أصول النحو ( 1)



 الفاضل الهنديأدلة الصناعة النحوية عند  الفصل الثاني                               

 

80 

فيه عن أدلة النحو اإلجمالية من حيث  علم يبحث))ها نّ أأما السيوطي فقال في تعريفها ب
 .(1) المستدل((وكيفية االستدالل بها وحال  ،هي أدلته

ها )علم( فهذا نّ أالسيوطي  ذكر حينفي دلة النحو( أاالنباري أطلق على األصول ) فنالحظ أنّ 
 ونالنحويخر. وقد اختلف آلم إلى ايدل على تطور هذا العلم واختالف وجهات النظر فيه من ع

 ىعلهـ( األصول في كتابه )الخصائص(  392)ت  جنيم ابن فقسّ  األصول النحوية،في تقسيم 
 (2)وطي في كتابه )االقتراح(يوقد ذكر هذا التقسيم عن ابن جني الس جماع، وقياس،ا  و  سماع،
اليجد التقسيم الذي ذكره السيوطي، بل يجد أن ابن جني  (3) )الخصائص(الذي يطالع كتابلكن 

 .(4)قد تحدث عن األدلة في مواضع متفرقة من كتابه

نقل، قياس،  :بن جنيري وعّد األصول ثالثة أيضا  كاجاء أبو البركات األنبا وبعده
ه لم يَر االحتجاج به، هذا االستصحاب ولم يذكر اإلجماع، فكأنّ  ذكر إال أنَّه حال،واستصحاب 

 .(5) ما ذكره السيوطي

لكتاب )لمع األدلة( لألنباري ُيالحظ أنَّه قد أشار إلى اإلجماع في كتابه  المتصفح لكنَّ 
، وأورد (6) ... فكان إجماعا ، واإلجماع حجة قاطعة(( ة منه ذلكت األمّ إذ قال: ))كيف وقد تلقّ 

مواضع مختلفة من مصنفاته كذلك قال في أسرار العربية: ))والذي يدل على ذلك وقوع  في ذكره
، وقال أيضا  في اإلنصاف رادا  على الكوفيين: (7) ((( غالَمه زيدٌ  ضربَ )اإلجماع على جواز، 

                                                           
 .25جالل الدين السيوطي: ،االقتراح في أصول النحو ( 1)

26ينظر : المصدر نفسه:     (2)
 
 .119،190، 1/116 :ينظر: الخصائص، ابن جني ( 3)
 .26هامش  :اإلصباح في شرح االقتراح، محمود فجالينظر:  ( 4)
 .26 :ينظر: االقتراح في أصول النحو ( 5)
 .98 :لمع األدلة ( 6)
 .71  :أسرار العربية ( 7)
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))إذا كان الرفع قبل النصب فألن يكون قبل الجزم كان ذلك من طريق األولى فلما أدى قولهم 
 .(1) اإلجماع وجب أن يكون فاسدا (( إلى خالف

ستدل به ذكره السيوطي، إذ نستطيع القول إّنه احتج باإلجماع، واوهذا ال يستقيم مع ما 
سا  لهذا العلم ، وعندما جاء السيوطي دار (2)، لكن لم يعّده من جملة االستدالالت في مصنفاته

فسه، فتحصل عنده أربعة أدلة وقد صّرح ذلك بن –بن جني، واألنباري ا-مزج بين الرأيين 
 ،(3) )السماع، واإلجماع، والقياس، واستصحاب الحال(

 وسأفصل القول عن كل دليل منفردا  موضحة   موقف الفاضل الهندي منه:

 : السماعأوالً 

يعد السماع األصل األول وأهم دليل اعتمد عليه النحويون في دراسة اللغة وجمعها. 
النقل بالعربي الفصيح المنقول  ))الكالم :)النقل( وعّرفه بقولهوأطلق عليه األنباري مصطلح 

 .(4)الكثرة(( الصحيح الخارج عن حّد القلة إلى حّد 

رط تشاما نقل إنّ  فجعل األنباري مصطلح النقل مرادف لمصطلح السماع لكن ليس أيَّ 
ن من و يالنحو ه أشار إلى ما وضعه ح، فكأنّ في تعريفه الكالم الفصيح المنقول النقل الصحي

ثبت في كالم من يوثق بفصاحته  ))ماه وعّرفه السيوطي بأنّ  ،شروط قبول السماع أو روافده
زمنه  بعثته، وفي العرب قبل له(، وكالمآ، وكالم نبيه )صلى اهلل عليه و تعالىفشمل كالم اهلل 

عدد فقد . (5) ((عن مسلم أو كافر نظما  ونثرا ، األلسنة بكثرة المولدين، أن فسدت وبعده إلى

                                                           
 (74)مسألة: 2/449 :اإلنصاف في مسائل الخالف ( 1)
 .165-164 :ينظر: أبو البركات األنباري ودراساته النحوية، فاضل صالح السامرائي ( 2)
 .98 :ينظر: االقتراح في أصول النحو ( 3)
 .81:لمع األدلة ( 4)
 .67 :االقتراح في أصول النحو ( 5)
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السيوطي في تعريفه روافد السماع مرتبه بحسب منزلتها ومكانتها وأهميتها ابتداء من القرآن 
ثم أوضح المعيار الزماني الصحيح  ،ثم كالم العرب شعرا  ونثرا   ،ثم الحديث الشريف ،الكريم

 لألخذ بهذه الروافد.

أما المحدثون فمن تعريفاتهم في السماع راء العلماء القدماء آفهذه التعريفات أوضحت 
 وسلم(...له آونبيه )صلى اهلل عليه و  تعالىالذي اُتِفق على فصاحته ككالم اهلل  ))الكالم هأنّ 

 وبعض هذيل، ثم وأسد، وتميم، قيس، وهم ،بعربيتهم الموثوق عنهم المأخوذ والعرب
د روافد السماع بحسب منزلتها نه عدّ أ. فهذا التعريف يشابه تعريف السيوطي في (1) الطائيين((

وضح المعيار المكاني لألخذ بلغة العرب فعدد القبائل التي يصّح األخذ عنها أه نّ أومكانتها إال 
وقد اختلفت آراء علماء العربية )قدامى ومحدثين( في نظرتهم إلى العربية المشتركة ولهجاتها 

 عن كالم العرب.عند الحديث  وسأذكر ذلك في موضعه

 بها((المباشر للمادة اللغوية من الناطقين  ))األخذ ه:السماع أيضا  بأنّ  تعريف يف وقيل
(2)، 

عمال تبدأ بالتأمالت وتنتهي بالكشف عن القواعد، وبهذه الحدود يكون السماع مجموعة من األ
 .(3) واالستقراءالتصنيف والتقسيم  واالنتهاءويتم بين البدء 

، فالمدرسة البصرية كانت شديدة وضوابطهبين النحويين في حدود السماع خالف وهناك 
وع من كالم العرب، في سبيل وضع قواعد كلية تنظيمية بعد أن متطبيق القياس على المس ))في

 .(4) ((جعلت السماع الكثير أساسا  لما وضعته من قواعد

                                                           
 .47 :ارتقاء السيادة في أصول النحو، يحيى الشاوي ( 1)
 .33 :أصول التفكير النحوي، علي أبو المكارم ( 2)
 .16 :أصول النحو العربي، محمد خير الحلوانيينظر:  ( 3)
 .121 :في أصول اللغة والنحو، فؤاد حنا ترزي ( 4)
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ليها من المسموع، فما إل كثر سالسة وتساهال  فيما وصأما المدرسة الكوفية فقد كانت أ
ُرِفض عند غيرها كان مقبوال  عندها فأخذت بالنوادر والشواذ من المسموعات، وجعلت لكل نادر 

ن و البصريكان  هر عن الكوفيين بأنهم أوسع رواية في حينفبذلك اشتُ  .(1) بعينهاوشاذ قاعدة 
 أدق قياسا .

 :على ثالثة روافديقسم السماع 

 وقراءاته.القرآن الكريم  -1
 .وسيتم توضيحه في موضعهالحديث النبوي الشريف، وفيه خالف بين النحويين  -2
 كالم العرب منظومه ومنثوره. -3

رساء القواعد و النحوي هافهذه هي الروافد التي اعتمد ن في االستشهاد إلثبات األحكام وا 
رافد مشفوعا  باألمثلة مرتبة   وسأوضح موقفه من كلِّ  النحوية، وتبعهم الفاضل الهندي في ذلك

شرح العوامل في النحو، الرسالة التهليلية، موضح أسرار  وهي: لها حسب أسبقية تأليف كتبه
 النحو، الآللئ العبقرية في شرح العينية الحميرية.

 القرآن الكريم وقراءاته -1
 القرآن الكريم: - أ

القرآن الكريم أفصح نص عرفته العربية وأبلغه، فهو المعجز في حروفه  أنَّ  في ال شك
إِنَّا نَۡحُن  تعالى﴿لفاظه، ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه فقد تكفل اهلل بحفظه بقوله أو 

فِظُونَ  ۡكَر َوإِنَّا لَهُۥ لََحٰ ۡلنَا ٱلذِّ ستدالل به من كان هو الراجح األول لال ،]9الحجر /  ةسور [ ﴾ نَزَّ

                                                           
 .122 :في أصول اللغة والنحو ينظر:  ( 1)
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ي ترتكز عليها أصول االستشهاد به، بل هو الدعامة الت فيغيره، وال خالف بين النحويين 
 .(1)خرىاالستشهاد األ

نص ما توفر للقرآن الكريم من تواتر رواياته ليتوفر  ))لمفألهمية القرآن الكريم ومنزلته 
 .(2) ((وعناية العلماء بضبطها وتحريرها متنا  وسندا  

الذين جعلوا القرآن الكريم هو  النحويينغلب أوقد سار الفاضل الهندي على منهج 
 فأولوهجعلوا الشاهد الشعري هو الشاهد األول  بخالف بعضهم الذينالشاهد األول واألرجح، 

فضل  ))منقوله:  هـ( 768تة )ت ل عن ابن نباقِ عناية فائقة، واهتموا به اهتماما  كبيرا ، فقد نُ 
الشواهد ال توجد إال فيه، والُحجج ال ُتؤخذ إال منه، أعني أّن العلماء والحكماء والفقهاء النظم أن 

والنحويين واللغويين يقولون: قال الشاعر، وهذا كثير في الشعر، والشعر قد أتى به فعلى هذا 
ة ة والشعر هو الُحجَّ ،فهذا النص يوضح أّن بعض النحاة قد  (3) ((الشاعر هو صاحب الُحجَّ

أو الدليل األول لالستدالل به في إثبات القواعد وأرساء علوا الشاهد الشعري الحّجة األساسية ج
 .األحكام عن غيره 

 موقف الفاضل الهندي من االحتجاج بالقرآن الكريم

اعتمد الفاضل الهندي على القرآن الكريم، وأكثر من االستشهاد به في معظم  
فقد  تخذ من القرآن الكريم سندا  يقويها ويعضدهاالنحوية والمسائل التي بحثها، فا الموضوعات

ق بها المسائل النحوية، واللغوية، وغيرها، وأكبر نسبة وردت من شواهده في كتاب )الآللئ ثّ و 
العبقرية(، ثم يليه كتاب )موضح أسرار النحو(، وبعدها كتاب )شرح العوامل في النحو(، ثم 

                                                           
 .329 عبد العال سالم مكرم:ينظر: القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية،  ( 1)
 .28 :في أصول النحو، سعيد األفغاني ( 2)
 .252/  2 :اإلمتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي ( 3)
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يجازها  ؛ووردت أصغر نسبة في هذه الرسالة ،لتهليليةالرسالة ا ها ُألِّفت ألنّ  وأيضا ؛لصغرها وا 
 على سمت علم الفقه والعقائد أكثر من كونها لغوية.

سأذكر األمثلة والشواهد التي توضح استدالله بالقرآن الكريم، فمما ُيالحظ على شواهده  
 القرآنية ما يأتي:

ه ال يكمل اآلية، فمن ذلك في نّ إيكتفي بذكر الجزء الذي يوجد فيه الشاهد النحوي أي  -1
يكون مميزا  بـ حين بئس(  نعم،موضوع أفعال المدح والذم في توضيحيه شروط فاعل )

ا ِهَي   ﴿ :تعالى)ما( نحو قوله  هنا نكرة  (ماـ )ف ]271 من اآلية/ البقرةسوره [﴾  فَنِِعمَّ
  موضعها النصب على التمييز. (1)بمعنى شيء

حيانا  على الرغم أه يصرف نّ أذكر  إذومن أمثلة ذلك، في موضوع الممنوع من الصرف 
 َّلً َوأَۡغََلٰ  ِسََلً َسََلٰ  ﴿ :تعالىقوله  من اآلية المباركة ما ورد ،ه ممنوع ألسباب مختلفة ومنهانّ أمن 
ه غير منصرف لمناسبة )أغالال ( نّ أنّون )سالسال ( مع  وقد، ]4 من اآليةسورة اإلنسان /[﴾ 
فِِرينَ  ﴿، وقد وردت في قراءة )سالسَل( بال تنوين قال تعالى: (2)ه منصرفألنّ   إِنَّآ أَۡعتَۡدنَا لِۡلَكٰ

،  وهذه قراءة أبي عمرو بن العالء، وحمزة الزيات وحجتهم في هذه ﴾َوَسِعيًرا  َّلً َوأَۡغََلٰ  ِسلَ َسََلٰ 
ه على صيغة منتهى الجموع فثقل فمنع من الصرف، ألنّ  ؛)سالسل( ال ينصرف أنّ  ،القراءة

ولورودها هكذا في مصاحف أهل  ؛والصحيح أنها ُتقرأ بالتنوين مناسبة  مع كلمة )أغالال (
  .(3)المدينة وأهل الكوفة

سورة النساء [﴾ ا فَقِير  إِن يَُكۡن َغنِيًّا أَۡو  ﴿ :تعالىوأورد معنى التقسيم في )أو( في قوله 
َرىٰۗ  َكاَن ُهوًدا ٱۡلَجنَّةَ إَِّلَّ َمن َوقَالُوْا لَن يَۡدُخلَ  ﴿ :تعالىوقوله  ]135 من اآلية/ سورة [ ﴾أَۡو نََصٰ

                                                           
 149العوامل في النحو: ينظر: شرح  ( 1)
 .443 :سرار النحوأينظر: موضح  ( 2)
 .5/63 :ينظر: إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس ( 3)
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فيكتفي بذكر  اختصارا   ذلك الفاضل الهندي كان يفعل ويبدو أنّ  ،(1) ]111 من اآليةالبقرة /
من النحويين الذين سبقوه كانوا يفعلون  ا  كثير  نّ أ أو،  ليتجنب اإلطالة في مؤلفاته ؛محل الشاهد

 على طريقتهم. سائروهو ذلك 
 هفي حديث ورد في مواضيع آيات كاملة منها:أ المباركةنه كما استشهد بالجزء من اآلية إ -2

إِنَّ  (1)َوٱۡلَعۡصِر  ﴿ :تعالىنحو قوله   كسرة همزة )إّن( بعد القسم استمرارعن مواضع 

َن لَفِي ُخۡسٍر  نَسٰ يضا  أالتي ذكرها الموضوعات من  و، ]2و1سورة العصر / [ ﴾(٢)ٱإۡلِ
و من  (2)]49سورة الدخان / [﴾  ُذۡق إِنََّك أَنَت ٱۡلَعِزيُز ٱۡلَكِريمُ  ﴿ :بعد األمر نحو قوله

شاهدا   ]5سورة الفاتحة / [﴾  نَۡستَِعينُ إِيَّاَك نَۡعبُُد َوإِيَّاَك  ﴿ تعالى: ايضا  في قوله األمثلة
َمآ أَنَزۡلنَا  ﴿ :تعالىواورد في موضع آخر قوله  ،(3)على تقديم المفعول به على الفعل

 على ا  شاهد  ]3و  2سورة طه / [﴾ (3)لَِّمن يَۡخَشٰى  إَِّلَّ تَۡذِكَرة   (٢)َعلَۡيَك ٱۡلقُۡرَءاَن لِتَۡشقَٰىٓ 
 .(4) ()إال( تكون بمعنى )بل أنّ 

ورده في الحروف أذلك ما  فمنالنحوية لنحوية و اللغوية: فأما إنه يستشهد للمسائل ا -3
نه تلحق بـ )إّن( المكسورة و )أّن( المفتوحة )ما( الكافة فتلغيان عن أالمشبهة بالفعل 

ُ َوَرُسولُهُ ﴿ :تعالىالعمل و حينئٍذ تدخالن على الجملتين كقوله  سورة [﴾ إِنََّما َولِيُُّكُم ٱَّللَّ
ِ  ﴿ :تعالىوقوله  ]55 من اآليةالمائدة / ِ َمۡن َءاَمَن بِٱَّللَّ ِجَد ٱَّللَّ سورة [﴾  إِنََّما يَۡعُمُر َمَسٰ
و على الجملة  ،ولىاآلية األفي فدخلت على الجملة االسمية  (5)]18 من اآليةالتوبة /
  .اآلية الثانيةفي الفعلية 

                                                           
 .293 :الآللئ العبقرية في شرح العينية الحميريةينظر: (  1)
 .48 :ينظر: شرح العوامل في النحو ( 2)
 .307ينظر: موضح أسرار النحو: ( 3)
 .160ينظر: الآللئ العبقرية في شرح العينية الحميرية: ( 4)
 .46-43شرح العوامل في النحو: ينظر: ( 5)
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فإن قلَت: هل يجوز أن يقال: )قعدُت ))في باب المفعول المطلق  ،يضا  أمثلة ومن األ
ا  ﴿ :تعالىوقد قال اهلل  ،جلوسا ( و )أقعدُت قعودا (؟ قلُت: نعم، كيف ال سورة [﴾ أَۡمِهۡلهُۡم ُرَوۡيَدَۢ

بَتََها نَبَاتًا َحَسن   ﴿ :تعالىو قوله  ]17 من اآليةالطارق /  ]37 من اآليةسورة ال عمران /[ ﴾ اَوأَنَۢ
أَنَّ لَنَا فَلَۡو  ﴿ :تعالىقوله ))ها قد تكون للتمني نحو: و ذكر في موضع آخر )لو( بأنّ ( 1) ((

ة    . (2) ((ولذا نصب جوابها ]102 من اآليةسورة الشعراء / [﴾ َكرَّ
فأمثلتها كثيرة  القرآن الكريممن قها ما المسائل اللغوية التي أوردها الفاضل الهندي ووثّ أ

مثلة ذلك ما ذكره من معان أكثر من معنى للمفردة الواحدة فمن أه كان يورد نّ أ والُمالحظ فيها
ولى، األ :منها له معانٍ   معنى نذكر منها: ))المولى: خمسة وعشرينفأورد لها  لكلمة )المولى(
فَاْليَْوَم ََّل يُْؤَخُذ ﴿ :تعالىفي قوله  (3)بو عبيدةأالمعاني و عمادها، وجعله بمعناه و هو أصل 

 (4)] ))15 من اآليةسورة الحديد /[﴾ ِمْنُكْم فِْديَة  َوََّل ِمَن الَِّذيَن َكفَُروا ِۚ َمأَْواُكُم النَّاُر   ِهَي َمْوََّلُكمْ 
َوإِنِّي ﴿ :، كما في قوله تعالىنها تكون بمعنى )ابن العم(أ المفردةهذه ل ذكرهاومن المعاني التي 

 المفردة أيضا  ن معان لهذه م ومما ذكره ،(5)]5سورة مريم/من اآلية [ ﴾اْلَموالَِي ِمْن َورائِي ِخْفتُ 
َ هَُو َمْوََّلهُ َوِجْبِريُل َوَصالُِح اْلُمْؤِمنِينَ ﴿ :تعالى)الناصر( كما في قوله  سورة التحريم / [﴾ فَإِنَّ َّللاَّ

  (6)]4من اآلية 
، قال: ))الهالك: )الهالك( إذ أورد لها ثالثة معانٍ كلمة  ،ومن األمثلة على ذلك أيضا  

ا هلك﴿ومنه قوله تعالى  ،على ثالثة أوجه: الموت ، ]170سورة النساء/من اآلية [ ﴾إن امرؤ 
 ،، وافتقاد الشيء بالفساد]24سورة الجاثية/من اآلية [  ﴾هر الدَّ َّّل نا إِ كُ لِ وما يُهْ ﴿وقوله تعالى: 

                                                           
 .301موضح أسرار النحو:  ( 1)
 .227 :يةئ العبقرية في شرح العينية الحميرالآلل ( 2)
 .2/254  :ينظر: مجاز القرآن ( 3)
 .323 :الآللئ العبقرية في شرح العينية الحميرية ( 4)
 .324 ينظر: المصدر نفسه: ( 5)
 .324 :نفسه ينظر: المصدر ( 6)
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ُ ََّل يُِحبُّ اْلفََسادَ  َويُْهلِكَ ﴿ومنه قوله تعالى:  ، ]205سورة البقرة/من اآلية [ ﴾اْلَحْرَث َوالنَّْسَل ۗ َوَّللاَّ
سورة [ ﴾ُكلُّ َشْيٍء َهالِك  إَِّلَّ َوْجَههُ ِۚ ﴿وكون الشيء باطال  في نفسه، ومنه قوله تعالى: 

ويتحمل أن ، وربما يقال: على الخوف والفقر والعذاب، وهو المراد هنا، ]88القصص/من اآلية 
  (1)يراد الخوف((

ذ قال: ))اللهو ما يشغل االنسان عما يعنيه إ)اللهو(  ةوأورد في موضع آخر معنى مفرد
﴾ لَْو أََرْدنَا أَن نَّتَِّخَذ لَْهًوا﴿ :تعالىويهمه، ويعبر عن كل ما به من استمتاع باللهو ، كما قال 

  .(2)] ))17 من اآليةسورة االنبياء /[
في الموضع الواحد أكثر،  بشاهدين أو فهو يستشهدالواحدة  ألةالشواهد القرآنية للمس دتعد -4

أسماء تنصب النكرات على ))ها نّ أعداد، فذكر أورده في موضوع أسماء األ ما ومن ذلك:
ثنين، إلى تسعة اكبت مع واحد و سماء: عشرة، إذا رُ التمييز وهي أربعة أسماء وأول هذه األ

و  ]4 من اآليةسورة يوسف /[﴾ َرأَْيُت أََحَد َعَشَر َكْوَكبًا﴿ :تعالىنحو قوله  (3)((وتسعين
 . ]23 من اآليةسورة ص /[﴾ لَهُ تِْسع  َوتِْسعُوَن نَْعَجةً ﴿ :تعالىقوله 

 عفي حديثه عن مواضع حذف عامل المفعول المطلق ففي الموض ،ومن األمثلة كذلك
ل القول ثم فصّ  ،(4)و كليهما((أو مفعوله أاألول ذكر ))ما أضيف المفعول المطلق إلى فاعله 

ِ ﴿ :فيه بذكر بعض األمثلة ومنها استشهد بقوله  ]138 من اآليةسورة البقرة /[﴾ ِصْبَغةَ َّللاَّ
ِ ﴿ :وقوله  . ] 42 من اآلية/ النساء سورة[﴾ ِكتَاَب َّللاَّ

وهو كثير  ،السببية وجوها  منهاوأورد أكثر من شاهد كذلك في حديثه عن )الفاء( بأن لها 
سورة [﴾ فََوَكَزهُ ُموَسٰى فَقََضٰى َعلَْيهِ ﴿ :تعالى، نحو قوله (5)في عطف الجملة أو الصفة

                                                           
 .494 الآللئ العبقرية في شرح العينية الحميرية: ( 1)
 .187 المصدر نفسه: ( 2)
 .97 :شرح العوامل في النحو ( 3)
 .303-302 :موضح اسرار النحو ( 4)
 .191-190 في شرح العينية الحميرية: الآللئ العبقريةينظر:  ( 5)
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بِِّه َكلَِماٍت فَتَاَب ﴿ :تعالىوقوله  ]15 من اآليةالقصص / سورة البقرة [﴾ َعلَْيهِ فَتَلَقَّٰى آَدُم ِمن رَّ
﴾ (53)( فََمالِئُوَن ِمْنَها اْلبُطُونَ 5٢ََلِكلُوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّوٍم )﴿ :تعالىوقوله  ]37 من اآلية/
تعضيد القاعدة له كان يورد أكثر من شاهد للقضية الواحدة نّ أويبدو  ]53و  52سورة الواقعة / [

 .واكتسابها الحكم القطعي النحوية
ما أورده  ،فمن ذلك ،يجعل اآلية القرآنية حجة للتدليل على رأيه في معارضة اآلخرينه إنّ  -5

االستقبال،  وفي اسم الفاعل وشروطه فذكر من شروطه أن يكون داال  على معنى الحال أ
ه ال يجوز أن يقال )أمس(، وهو في كالمه نّ أنحو: )زيد ذاهب أخوه اآلن أو غدا ( وذكر 

لحاقه بالفعل إكتفى في اعنده فجائز  العمل ، خالفا  للكسائي فإنّ (1)الجمهور رأيهذا أيد 
هذا ))بلى يجب أن يضاف رأيه الماضي لكونه موافقا  له بالمعنى فأجاب الفاضل على 

عمر أمس( إال إذا أريد به حكاية حال  ضاربُ  زيدٍ  إذا كان بمعنى الماضي، نحو )غالمُ 
 من اآليةسورة الكهف /[ بَاِسط  ِذَراَعْيِه بِاْلَوِصيدِ  َوَكْلبُهُمْ  :ىكقوله تعال (2)ماضية((

، الماضية )باسط( عمل في )ذراعيه( ولم يضف على إرادة حكاية الحال فإنّ  ،]18
الماضية: ))إعادة حالة سبقت وحادثة وقعت، وترديد قصتها والمقصود بحكاية الحال 

قد حصلت من قبل وانتهى أمرها ها وقت الكالم، وكأنها أول مرة ساعة النطق بها، مع أنّ 
 :(4)ودليل الحكاية فيها أمران ،(3)قبل ترديدها((

 .﴾َوَكْلبُهُْم بَاِسط  ﴿ :تعالىن الجملة حالية والواو واو الحال في قوله أ-1

 و االستقبال.أ﴾ فأتى بالمضارع الدال على الحال َونُقَلِّبُُهمْ ﴿ :تعالىفي قوله  -2

                                                           
، وتوضيح 289صنعة االعراب:  ، والمفصل في142االيضاح العضدي، أبو علي الفارسي: ينظر:  ( 1)

 .2/849المقاصد والمسالك: 
 .178-177 :شرح العوامل في النحو ( 2)
 .4/341 :النحو الوافي، عباس حسن ( 3)
 .177 محمد زكي الجعفري: ايضاح المسائل من شرح العوامل،ينظر:  ( 4)
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الفاعل اسم عمال إرأيه في  إلثباتن الكسائي قد احتج باآلية السابقة نفسها أعلى  وُأَنبه
قد عارض رأي الهندي . فبهذا يكون الفاضل (1)ه قد أخذ بظاهر اآلية من دون تأويلألنّ  ؛مطلقا  

  . د رأي جمهور المذهب البصريوأيّ  ،الكسائي أحد علماء المذهب الكوفي

في  الخالففي حديثه عن له ومن أمثلة معارضاته آلراء العلماء في موضوع المفعول 
ه ال نّ أذهب إلى  (2)هـ( 225الجرمي )ت  ويجوز أن يكون المفعول له معرفة  أم ال؟ فأبو عمر أ

يُنفِقُوَن َوَمثَُل الَِّذيَن ﴿ :تعالىمستدال  فيه بقوله  ،(3)جوازه فذهب إلى ما الفاضل الهنديأيجوز 

 ِ  فـ)ابتغاء مرضات اهلل( مفعول له. ]265من اآلية سورة البقرة /[﴾ أَْمَوالَهُُم اْبتَِغاَء َمْرَضاِت َّللاَّ

في ذلك إذ  النحويينلجمهور  متابعا  فيهلرأي الجرمي ورّده كان  الهندي ومعارضة الفاضل
 .(4)زوا مجيء المفعول له معرفة خالفا  للجرمييضا  جوّ أهم إنّ 

قال: ))  إذله( ى اإلفله( )انتإمعنى )ال  نّ أعرابه لكلمة التوحيد عارض الرأي القائل إوفي 
اّل  فال بدّ  ...لهى اإلفه إذا كان المعنى: انتوما قيل: من أنّ   لكان من أن يكون بمعنى )غير( وا 

وجوده في ضمن أفراد هو داخل فيها، فال يفيد  ينفيفال  ...هذا الجنس منتفٍ  المعنى أنّ 
ُ ﴿ :تعالىالتوحيد، فهو وهٌم، منشؤه الخلط بين ما قيل من قوله  لَْو َكاَن فِيِهَما آلَِهة  إَِّلَّ َّللاَّ

وبين هذا الكالم، والفرق بينهما غير قليل، إذ ال ريبة  ]22 من اآليةسورة االنبياء /[ ﴾لَفََسَدتَا
 .(5)((عد الحكم، أو داخل في الحكم ال قبلهاالستثناء ب في أنّ 

لم تكن  إن هاألنّ  ؛بالرفع صفة بمعنى غير (ه يجب أن نقدر )إالنّ أ الهندي الفاضليرى 
وقد ذكر هذا التقدير العلماء قبله فيكون  ،و المرادأهكذا صار المعنى خطأ غير المطلوب 

                                                           
 .2/1043 :البن مالك ،الشافية ، وينظر: شرح الكافية4/100 ، البن يعيش:ينظر: شرح المفصل ( 1)
 .2/132:ينظر: همع الهوامع ( 2)
 .335 :ينظر: موضح أسرار النحو ( 3)
 .188 :، أسرار العربية 1/453 ، البن يعيش:وشرح المفصل 370-1/369 :ينظر: الكتاب ( 4)
 302 :الرسالة التهليلية ( 5)
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ُ ﴿ :ىتعالفي ذلك فذكر الفراء في قوله الفاضل قد تابعهم وأيدهم  لَْو َكاَن فِيِهَما آلَِهة  إَِّلَّ َّللاَّ

هة آلكأنك قلت: لو كان فيهما )) :أو غير قال )إال( في هذا الموضع بمنزلة سوى  ﴾لَفََسَدتَا
 .(1)((رضاهلهما يعني أهل السماء واأل سوى أو غير اهلل لفسد

ُ ﴿ :تعالىهـ( القول في اآلية المباركة قوله  616بو البقاء العكبري )ت أل وفصّ  ﴾: إَِّلَّ َّللاَّ
المعنى يصير إلى  معنى غير، وال يجوز أن يكون بدال، ألنّ ب( صفة )إاّل  الرفع على أنّ ))

لكان  بدلال زيد، على الإقولك: لو كان فيهما اهلل لفسدتا، أال ترى لو قلت: ما جاءني قومك 
 . (2)...(( يجابإما قبلها  نّ يمتنع البدل، أل :ى: جاءني زيٌد وحده وقيلالمعن

ومن هذه النماذج يتبين لنا بوضوح عناية الفاضل الهندي واهتمامه الشديد بالشواهد 
 القضايا والمسائل.معظم القرآنية، واعتماده عليها في االستشهاد، لتكون المصدر األول في 

 القراءات القرآنية  - ب
ها العلماء بعناية كبيرة و بذلوا فيها علوم القرآن، خصّ  مباحث همأمن  ةالقراءات القرآنيتعد 

متعددة فمن ذلك نذكر تعريف بدر الدين  عريفاتت اوأوردو  ،ليفا  أو تعليقا  و ت جهودا  كثيرة، رواية  
ها بة الحروف، أو كيفيتتْ لفاظ الوحي المذكور في كَ أقال: ))هي اختالف  ه(794)تالزركشي

ها ))علم بكيفية أداء هـ( بأنّ  833)ت  الجزريّ  ابن . وعرفها(3)من تخفيف و تثقيل وغيرهما((
 .(4)الناقلة(( كلمات القرآن واختالفها بعزوّ 

داء أمحور القراءات يدور حول اختالف لفظ الحروف و  فيتضح من هذه التعريفات أنّ 
ذن فالقرآن الكريم يختلف عن إثبات وغيرها. عراب والحذف واإلفي اللغة واإل عند القراءالكلمات 

                                                           
 .2/200 :معاني القرآن، للفراء ( 1)
 .2/914أبو البقاء العكبري:  القرآن،التبيان في إعراب  ( 2)
 .1/318 :البرهان في علوم القران ( 3)
 .9  :منجد المقرئين ومرشد الطالبين ( 4)
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ه عن الخطأ له( المنزّ آالمنزل على رسوله )صلى اهلل عليه و  تعالىالقراءات فالقرآن هو كالم اهلل 
وقد أوضح الزركشي االختالف بين القرآن والقراءات ، المتعبد بتالوته  بألفاظهالبليغ  ، حنواللّ 

حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد  علم أن القرآن والقراءاتابقوله: ))و 
لفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو أوسلم(، والقراءات هي اختالف  آله)صلى اهلل عليه 

ذ اشترط ابن الجزري إوضوابط للقراءة الصحيحة  ا  وضع العلماء شروطو  .(1)كيفيتها...((
صحة السند، ووافقت رسم أحد  ويشترط فيهامن وجوه العربية  وجها  توافق للقراءة الصحيحة أن 

ن انتقض شرط من هذه الشروط الثالثة سميت القراءة  المصاحف العثمانية ولو احتماال ، وا 
 .(2)عن غيرهم مضعيفة أو شاذة، سواء أكانت عن القّراء السبعة أ

السيوطي قوله: ورد عن و وقد جرى عرف العلماء في االحتجاج بالقراءات بشكل كبير 
حادا، آالعربية، سواء كان متواترا ، أم به جاز االحتجاج به في  ئر ))أما القرآن فكل ما ورد أنه قُ 

. فالسيوطي أجاز االحتجاج بكل ما قرئ بالقرآن الكريم فلغة القرآن الكريم أفصح (3)أم شاذا ((
: ))... فكالمه هـ( 1093)ت  البغدادي عبد القادر وأبلغ أساليب العربية على االطالق فقد قال

 .(4)((وشاذه يجوز االستشهاد بمتواترهو سمه أفصح كالم، وأبلغه، ا عزّ 

فعبد القادر البغدادي قد أشار في كالمه أيضا  إلى جواز االستشهاد بكل ما ورد عن 
القرآن الكريم سواء أكان متواترا  صحيح السند والرواية أم شاذا  غير مطابق لشروط القراءة 

 .فالقرآن متواترا  وشاذا  مبني هذا الرأي على القول بوحدة القرآن والقراءات الصحيحة،

ما يحتج به  تبيانوحرص على  القراءة الشاذة، وضح ابن جني في كتابه )المحتسب(أوقد 
 ار... وضربا  ص))ضربا  اجتمع عليه أكثر قراء االم :منها قال في توضيحه ألضرب القراءات

                                                           
 .1/318 :البرهان في علوم القران ( 1)
 .1/9 :النشر في القراءات العشرينظر:  ( 2)
 .67 :االقتراح في علم أصول النحو ( 3)
 .1/9 :خزانة األدب ( 4)
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ه مع خروجه نّ أاء السبعة... إال اه أهل زماننا شاذا  أي خارجا  عن قراءة القرّ ى ذلك، فسمّ تعدّ 
. وربما كان فيه ما تلطف .. ائه، محفوف بالروايات من أمامه وورائهعنها نازع بالثقة إلى قرّ 

. فابن جني كان في كتابه هادفا  إلى بيان أهمية الشاذ من (1)فصاحته...(( هعنف بغير تصنعته و 
 .ه غّض منها، أو اتهام لهانّ أبا  على إبعاد كل ما يظن أالقراءات د

وقد تباين موقف نحاة المدرستين البصرة والكوفة من القراءات فمنهم من رّد بعضها وقبل    
فالبصريون أخضعوا القراءات ألصولهم وأقيستهم  .(2)بعض، ومنهم من جعل القراءات كلها حجة

بالتأويل قبلوه، وما لم يوافق أصولهم رفضوا االحتجاج به، ووصفوه فما وافق منها أصولهم ولو 
احتجوا بها، وثبتوا و من القراءات، فقد قبلوها  مغايرموقف  للكوفيينحين كان في  ،(3)بالشذوذ

القراءات التي يجمع عليها القّراء  رجحواعلى ما جاء منها كثيرا  من أصولهم وأحكامهم، وهم إذا 
 .(4)وال يغلطونها، ألنها صواب عندهم أيضا   فال يرفضون غيرها،

 موقف الفاضل الهندي من القراءات القرآنية
، وأكثر ؤلفاته إلثبات األحكام والقواعدالفاضل الهندي بالقراءات واحتّج بها في ماهتم 

كتاب وِجَدت فيه القراءات )الآللئ العبقرية في شرح العينية الحميرية( وبعدها كتاب )موضح 
ذكرها الفاضل أغلب القراءات التي  النحو( ثم )شرح العوامل في النحو(، والذي ُيالحظ أنّ أسرار 

قراءة أبي و  (،ه123)ت ابن محيصنلى القّراء مثال  يقول: كقراءة الهندي كان ينسبها إ
وفيما  ،(5)... وغيرهاه(242)تابن ذكوانه(، وقراءة 169)تنافعوقراءة  ،ه(160)تالّسمال
 األمثلة التي ُتوّضح استدالله بالقراءات:بعض يأتي 

                                                           
 .1/32 :المحتسب، مقدمة المؤلف ( 1)
 .35 :صول النحو العربيينظر: أ ( 2)
 .337 :ا في دراسة اللغة والنحو، مهدي المخزومي: مدرسة الكوفة ومنهجهينظر ( 3)
 .341 المصدر نفسه: ينظر: ( 4)
 .196، 260، 293، 201 في شرح العينية الحميرية: ينظر: الآللئ العبقرية ( 5)
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 لكن  ملغاة عن العمل: -1
( فتلغى عن العمل كأخواتها، ويجوز معها ذكر الواو كقوله  قال: ))قد تخفف )لكنَّ

ل َٰك ن   تعالى:  ين   و  وا الش ي اط  ( ورفع الشياطين، ، بتخفيف )لكنَّ ]102سورة البقرة/من اآلية [ ك ف ر 
الفاضل الهندي لم يصّرح  ، فالمالحظ أنّ (1))لكن( الذي هو حرف عطف((فرقا  بينها وبين 

( ورفع الشياطين إشارة إلى أنّ  (2)بأنهما قراءة لكن كما ذكرت مسبقا   ها فقوله: بتخفيف )لكنَّ
( هي قراءة ابن عامر  .(3)والكسائي ه(156)توحمزة ه(118)تقراءة، وقراءة تخفيف )لكنَّ

 ما أ ضم ر  عامله على شريطة التفسير:  -2
ه يختار النصب إذا كان االسم قبل األمر أو النهي، قال الفاضل الهندي: ))فإن قلَت: إنّ 

 ]38المائدة/من اآلية  سورة [امَ هُ يَ دِ يْ أَ وا عُ طَ اقْ فَ  ةُ قَ ارِ السَّ ُق وَ ارِ السَّ وَ  تعالى: قوله في فما تقول
، 

ذلك ليس مما  ، وأجاب الفاضل الهندي بأنّ (5)(( أكثرهم على رفع )السارق( (4)على أّن القّراء
فاء فاء الجزاء وال يعمل ما بعدها فيما الالم في )السارق( الم الموصول وال ُأضمر عامله، ألنّ 

، والرأي اآلخر أّنه في اآلية الكريمة توجد جملتان، وال (7)، ثم ذكر بأن هذا رأي المبرد(6)اقبله
حكمهما فيما يتلى عليكم(  ةجزء جملة في جزء جملة أخرى وتقديرها )السارق والسارقيعمل 

، ولم يرّجح الفاضل الهندي بين المذهبين، قال: ))لكل  وجٌه، ال (8)وأوضح أن هذا رأي سيبويه

                                                           
 .54 :شرح العوامل في النحو ( 1)
 .28: ينظر: الفصل األول من هذه الرسالة ( 2)
 .1/108 :ينظر: حجة القراءات ( 3)
 .3/139 :، والبرهان في علوم القرآن1/435 :ينظر: التبيان في إعراب القرآن ( 4)
 .329 :موضح أسرار النحو ( 5)
 .330 المصدر نفسه:ينظر:  ( 6)
 .2/196 :اللغة واألدبل في مينظر: الكا ( 7)
 .1/194 ، البن هشام:، وشرح قطر الندى1/144 :ينظر: الكتاب ( 8)
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من حيث إّن حمل  راجح يمكنني أن أرجح أحدهما على اآلخر... إال أن يقال: وجه سيبويه
 .(1)من التقدير، واهلل أعلم بالصواب((ش اإلنشاء أفح

 

همالها: -3 ( المخففة من الثقيلة وا   إعمال )إن 
تكون أحياٍن كثيرة ذكر الفاضل الهندي أّن )إْن( المكسورة المخففة من الثقيلة في 

 ، بقراءة]11سورة هود/من اآلية [ مْ هُ نَّ يَ وفِّ يُ ا لَ ْن ُكَلًّ لمَّ إِ وَ ستدل بقوله تعالى: ا، و (2)عاملة
 .ها قراءة من غير اإلشارة إلى أنّ  (3)التخفيف

 حركة ياء المتكلم: -4

تورد باالستعمال ساكنة  ذكر أنَّهاإذ  (4)ياء المتكلم حركة ومما استدل به من القراءات
ذا لم تجتمع مع ساكن ا  ذا تجتمع مع ساكن نحو )عصاي( و إتكون واجبة التحريك فومتحركة 
التحريك، وذكر  ة يثقل عليهانها حرف علّ ألو  ، ال تفتقر إلى الحركة لكونهاسكان أكثر؛ كان اإل

سورة االنعام [ ﴾َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي﴿ :(5)نها جاءت ساكنة مع كون ما قبلها ألفا  في قراءة نافعأ
ا إلجراء الوصل مجرى الوقف، أو مّ إوعلل الفاضل سبب اسكانها بقوله: )) ]162 من اآلية/

ن الفتح هي الحركة التي أوذكر  ،(6) كثر مدا  من أخويه قام مقام الحركة((أاأللف لما كان  ألنّ 
ال في لغة بني يربوع فإنهم يكسرونها، وعليها قراءة حمزة إاء إذا تحركت يتأخذها ال

                                                           
 .330 :موضح أسرار النحو ( 1)
 .498 :موضح أسرار النحوينظر:  ( 2)
 حفص بن عاصمو جعفر وابن عامر وحمزة الزيات قراءة التحفيف هي قراءة ابن كثير ونافع، وقد قرأ  ( 3)

 .1/242 :بالتشديد، ينظر: المبسوط في القراءات العشر
 .196 في شرح العينية الحميرية: ينظر: الآللئ العبقرية ( 4)
وذكر أن الرواية الصحيحة أسندها  1/300 :شامة الدمشقي براز المعاني من حرز األماني، أبوينظر: إ ( 5)

نافع في )محياي ومماتي(  أبو بكر بن مجاهد في كتاب الياءات عن أحمد بن صالح عن ورش عن
 .انتمفتوح

 .197 في شرح العينية الحميرية: الآللئ العبقرية ( 6)
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من سورة ابراهيم /[ ﴾ َوَما أَْنتُْم بُِمْصِرِخيَّ  ﴿ ه(103)ت ويحيى بن ثابت ه(148)تعمشواأل
 .(1)و بن العالءعمر وأبو  ه(206)ت طربوق الفراءهذه اللغة  وحكى ]22 اآلية

 أصل الفعل )قال(: -5
َذلَِك  ﴿ (2)))وفي حرف ابن مسعود بقوله: هق)قال( واشتقاأصل الفعل الفاضل ذكر 

أصل )قال( قول ، و ]34 من اآليةسورة مريم /[﴾ اْلَحقِّ الَِّذي فِيِه يَْمتَُرونَ  قَال َمْريَمَ  اْبنُ  ِعيَسى
طلق مصطلح أه نّ أ. ونالحظ (3) ها لتعّديه((، وال بضمّ (يقول)بفتح العين ال بكسرها بدليل 

، فقد ورد في الرواية عن الفضيل بن يسار )حرف( بدل )القراءة( وهو مصطلح مرادف للقراءة
الناس يقولون: عن األمام الصادق )عليه السالم( قال: ))قلت ألبي عبد اهلل )عليه السالم(: إن 

إن القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال: كذبوا أعداء اهلل ولكنه نزل على حرف واحد من عند 
 ، فأراد األمام الصادق )عليه السالم( بالحرف )القراءة(.(4)الواحد((

 )أو( بمعنى )بل(: -6
بقراءة أبي مستدال   (5))بل(كـ ضراب أتي لإلبأّنه ي)أو( الحرف  الهندي الفاضلذكر 

ْنهُم﴿ مالسّ ال ، (6)بسكون الواو ]100 من اآليةسورة البقرة /[﴾ أََوُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا نَّبََذهُ فَِريق  مِّ
ول: تقدم نفي أو نهي، والثاني: إعادة وقد اشترط سيبويه لمجيئها بهذا المعنى شرطين: األ

ومجيء )أو( بمعنى الواو و بل على مذهب  .(7)نحو: لست بشرا  أو لست عمرا   ،العامل
                                                           

التي اجتمعت فيها األركان ة وذكر أّنها )القراءة الحميد 299، 2/298 :ينظر: النشر في القراءات العشر ( 1)

 الثالثة(.
، البن مسعود وإنما قال: ))ويقرأ )قال الحق( ولم ينسبها 2/874 :ورد في التبيان في إعراب القران ( 2)

 .5/230وينظر: تفسر ابن كثير: والقال اسم للمصدر، مثل القيل((
 .220 في شرح العينية الحميرية: الآللئ العبقرية ( 3)
 .2/630 :كلينيالكافي، لل ( 4)
 .293 في شرح العينية الحميرية: ينظر: الآللئ العبقرية ( 5)
   1/99 :المحتسب،و  16 ، ابن خالويه: شواذ القرآن في مختصر ينظر: ( 6)
 .3/188 :ينظر: الكتاب ( 7)
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وذهب البصريون  العرب،، وحجتهم في هذا أّنها كثيرة الورود في القرآن الكريم وكالم الكوفيين
ألّن أو تكون ألحد الشيئين  بينها؛وال بمعنى بل، وذلك للفرق  الواو،إلى أّنها ال تكون بمعنى 

 مال بجعله )أو(فأبو السّ  ، (1)والواو تكون للجمع بين الشيئين في حين )بل( تكون لألضراب
 .  وتابعهم الفاضل الهندي في ذلك أيضا   بمعنى )بل( قد تابع فيه رأي الكوفيين

 الشريف الحديث-2
أقوال الرسول األعظم هو الرافد الثاني من روافد السماع ويشمل مصطلح الحديث 

ي تروي أقواله، أو تحكي فعال  من أفعاله، أو تله وسلم( أو أقوال الصحابة الآ)صلى اهلل عليه و 
وهذه األقوال المنسوبة إلى الصحابة والتابعين، متى جاءت من طريق المحدثين  حاال  من أحواله
م( من جهة االحتجاج بها في له وسلآقوال المنسوبة إلى الرسول )صلى اهلل عليه و تأخذ حكم األ

 .(2)لفظ لغوي، أو قاعدة نحويةمعنى ثبات إ

له( يأتي بعد كالم اهلل عز وجل فصاحة وبالغة آفحديث الرسول )صلى اهلل عليه و 
ن الكريم في آوصحة عبارة، فكان ينبغي أن يحتل الحديث الشريف المرتبة الثانية بعد القر 

ه كالم أفصح العرب لسانا ، وأبرعهم بيانا  فلم تعهد نّ حكام؛ ألواأل دثبات القواعا  االحتجاج به و 
لكن  ،فضل الصالة والسالم(له أوآبلغ من كالم النبي )عليه أالعربية بعد القرآن الكريم كالما  

كانوا قدماء أم محدثين فلم يعتنوا أو أالنحويين انصرفوا عن االهتمام بالحديث الشريف سواء 
عتنائهم واستشهادهم بالقرآن الكريم وفصيح كالم العرب، وذلك يعود إلى ايستشهدوا به ك

 :(3)سببين
                                                           

والنحوية ، والظواهر الصوتية والصرفية  (67)المسألة:  2/391ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف:  ( 1)

 )بحث(. 77في قراءة أبي الّسمال العدوي، حيدر حبيب حمزة: 
، وينظر: موقف النحاة من 167-166 :ريخها، محمد الخضر حسيناينظر: دراسات في العربية وت ( 2)

 .13 :االحتجاج بالحديث الشريف، خديجة الحديثي
 .142-141 :ب سيبويه، خديجة الحديثياينظر: الشاهد وأصول النحو في كت ( 3)
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النقل بالمعنى، فنجد القصة الواحدة قد جرت في زمانه )صلى اهلل عليه  واز الرواة جوّ  إنّ  -1
له وسلم( لم يلفظ جميع آه )صلى اهلل عليه و نّ أله وسلم( فتنقل بألفاظ مختلفة، فنعلم آو 

الرواة بالمقصود منه، ولم  ىتألفاظ، فه قال لفظا  آخر مرادفا  لهذه األنّ أذ يحتمل إلفاظ، األ
 يأتوا بلفظه.

كثيرا  من الرواة لم ينشأوا في بيئة  ألنّ  ؛األحاديثاللحن وقع في كثير مما روى من  إنّ  -2
ن الرسول أعربية خالصة، فوقع اللحن في كالمهم وهم ال يعلمون ذلك، ونحن نعلم 

بأفصح اللغات، فلذلك له( كان أفصح الناس فلم يكن يتكلم إال آ)صلى اهلل عليه و الكريم 
هناك  نّ أل جميعهم؛ نيم ذلك على النحوياالحتجاج بالحديث، ولكن ال نعمّ  ونمنع النحوي

بين المانعين  ا  وهناك من وقف موقفا  وسط به االستشهاد انحاة اعتمدوا الحديث وجوزو 
 :(1)قسامأثالثة على في االحتجاج بالحديث  نو فعلى ذلك انقسم النحوي ،والمجوزين

 .)هـ686)ت  عابن الضائ وفي مقدمتهممذهب المانعين مطلقا :  -1
اعتمد  االستربادي، الذيورضي الدين  ،زين مطلقا: ويمثلهم ابن مالكمذهب المجوّ  -2

مام علي )عليه اإل وال سيما كالمأهل البيت )عليه السالم(  بكالماالحتجاج على 
 السالم(.

 .)هـ790الشاطبي )ت  مقدمتهم فيمذهب المتوسطين: و  -3
 

 موقف الفاضل الهندي من االحتجاج بالحديث الشريف:

في شرح العينية  العبقرية الآللئفي كتابه ) استدل الفاضل الهندي بالحديث الشريف
( وفي كتابه )شرح العوامل في النحو( استعان به في موضع واحد، أما في كتابه الحميرية

                                                           
موقف النحاة من االحتجاج و، 53:فاضل السامرائي ،ينظر: الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري ( 1)

 .97 :القياس في النحو العربي نشأته وتطوره، سعيد جاسم الزبيديو، 25، 22، 20 :بالحديث الشريف
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فالفاضل الهندي وقف موقف  ،به)موضح اسرار النحو( والرسالة )التهليلية( فلم يحتج 
 جملة.المتحفظين الذين لم يرفضوا الحديث جملة كما لم يجيزوه 

يضا  لم أه بالحديث الشريف، لكنّ ه لم يكن من المكثرين في االحتجاج نّ أنستشف من هذا 
ه عند استشهاده نَّ أوالذي نالحظه  ،ه استشهد به في مواضع قليلةنَّ أيمنع االحتجاج به بدليل 

 له وسلم(آقوله فيما روي عنه )صلى اهلل عليه و  :ما يقولنّ إج الحديث المذكور بالحديث ال يخرّ 
 موضع الشاهد وليساهتمامهم بّن إوشأنه في ذلك شأن كثير من النحويين الذين سبقوه إذ 

الرواية  )شرح العوامل في النحو( لم ينسب والحديث الذي ذكره في كتابه سند الحديث، بإخراج
يضاح استعمال إفي  على سبيل التمثيل ذكرهو  فيه إلى رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( كعادته

، وقد (1)(( تال القرآن والقرآن يلعنه()ر ب  ، إذ قال: ))قد تستعمل للتكثير نحو: )رّب( للتكثير
آله( فنسبه الميرزا حسين لى رسول اهلل )صلى اهلل عليه و إلف في نسبة هذا الحديث ختا

حين نسبه في ، (2)لى الرسول األعظم )صلى اهلل عليه واله وسلم(إ ه(1320)تالنوري
اضل الذي دفع الفويبدو أّن هذا هو السبب  ،(3)ه(90ت)إلى أنس بن مالك ه(505)تالغزالي

 للخالف في صحة سنده. ؛لى رسوله اهلل )صلى اهلل عليه وآله(لى عدم نسبة الحديث إالهندي إ

 ومن أمثلة ما أورده من األحاديث:

ها لو له وسلم( فيما روي عنه في بنت أبي سلمة: أن  آ))قول النبي )صلى اهلل عليه و  -1
. استشهد به (4)اعة((ض  الر   ن  أخي م   البنة  ها ت لي، إن  ل  ري ما ح  ي في حج  بيبت  ر   كن  لم ت  

                                                           
 .25شرح العوامل في النحو:  ( 1)
 .4/249 :ريينظر: مستدرك الوسائل، للنو ( 2)
 .1/274 :ينظر: إحياء علوم الدين، للغزالي ( 3)
 .7/11 :صحيح البخاري ( 4)
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في )لو( عندما يؤتي بها ))فيما الجزاء مستمر الوجود على تقديري وجود الشرط وعدمه 
 .(1)وذلك في كل ما يكون نقيض الجزاء أليق بالشرط، ونقيض الشرط أوفق بالجزاء((

ي ألعلم إذا ))إن  له وسلم( في قوله لعائشة: آورده فيما روي عنه )صلى اهلل عليه و أومما  -2
ذا ك   يةً ي راض  عن   نت  ك   عراب إفي  (3). أورده لذكر رأي ابن مالك(2)((ىضبعلي  غ   نت  وا 

ن إذا مفعول به أله(... آ)إذا( قال: ))وزعم ابن مالك فيما روي عنه )صلى اهلل عليه و 
 .(4)ألعلم((

في  ار  الن   دخلت   أة  امر  ))أن  له وسلم( فيما روي عنه: آومما ذكره قوله )صلى اهلل عليه و  -3
((ة  هر  

 .(6). أورده شاهدا  على مجيء )في( تفيد التعليل(5)
، على (7)مأمورة(( ومهرة   مأبورة   سكة   المال   ))خير  ستدّل بقوله )صلى اهلل عليه وآله(: وا -4

 .(8)متعديا  في الفعل )أمر( إذا لم يكن الفاعل بمعنى اسم المفعول مجيء اسم 
 :بالحديث لبيان معاني بعض المفردات فمن ذلك الهندي استشهد الفاضلو 

 ار  نص  األ  دور   ر  بخي م  خبرك  ))أال أ  آله(: استدالله بقوله فيما روي عنه )صلى اهلل عليه و  -
، لبيان (2)))لم تبق  دار إال بني فيها مسجد((، وقوله )عليه السالم(: (1)((جار  بني الن   دور  

 .(3)ها تكون بمعنى )القبيلة(معنى كلمة )الدار( على إنّ 
                                                           

 .221 في شرح العينية الحميرية: العبقرية لآللئا ( 1)
 .7/36 :ورد الحديث في صحيح البخاري ( 2)
أبو حيان  ، وينظر: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل،2/210 :ابن مالكينظر: شرح التسهيل،  ( 3)

 .7/310 االندلسي:
 .238 في شرح العينية الحميرية : الآللئ العبقرية ( 4)
ت امرأة فيها ليلة أسري بي، فرأي طلعت في الناروورد في رواية اخرى: )) ا 4/130: صحيح البخاري ( 5)

، فعذبها رضفسألت عنها، فقيل بأّنها ربطت هرة فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من حشائش األ
وورد شاهداً  11/272 :بو الحسين يحيى الشافعي(( البيان في مذهب اإلمام الشافعي، أبذلك هللا تعالى

 .2/84 وشرح األشموني : 3/21فية ابن مالك: لفي شرح ابن عقيل على أ
 .260 في شرح العينية الحميرية: الآللئ العبقريةينظر:  ( 6)
 ، وروي )بفرس مأمورة( أيضاً.10/564 :البيان في مذهب اإلمام الشافعي ( 7)
 .451 في شرح العينية الحميرية: ينظر: الآللئ العبقرية ( 8)
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، لبيان (4)أم رب  غنم(( ))أرب  إبل أنت  بقوله )صلى اهلل عليه وآله(:  أيضا  استداللهو  -
  .(5)ها تكون بمعنى )المالك(ذكر أنّ إذ معنى كلمة )الرّب( 

بين  نبويةالحاديث األ بعدد قليل من تجالفاضل الهندي أح حصاء نستنتج أنّ ومن هذا اإل
 ة.ن الذين استدلوا به على قلّ جدا ، كأنَّه متأثر برؤية النحوييثالثة كتب، وهذا عدد قليل 

 

 كالم العرب -3
ويشمل الشعر والنثر، وقد حظي  النحويونهو ثالث الروافد السماعية التي اعتمدها 

، ولعل ذلك يعود إلى المنزلة الكبيرة النحويينهتمام االشاهد الشعري بالنصيب األوفر من 
والفصحاء في  النحويينبراهيم أنيس سبب اهتمام إالمحفوظة عند العرب للشعر. وقد أوضح 

 نّ ا  رواية الشعر أدق من رواية النثر، و  االستشهاد بالشعر والكثرة منه دون غيره إذ قال: ))إنّ 
غيير والتبديل في الشعر أقل من احتماله ن احتمال التا  تذّكر المنظوم أيسر من تذّكر المنثور، و 

في المروي من النثر، وذلك لحرصهم على تصوير األساليب العربية في أدق صورها، ولعلهم 
 .(6)في االعتماد على الشواهد الشعرية(( معذورينكانوا على صواب في هذا، أو لعلهم كانوا 

نّ أعرا  لم يحتجوا بكل ما ورد عن العرب سواء أكان ش النحويينلكن  ما قسموا م نثرا  وا 
ها غير فصيحة. ألنّ  ؛خرى ال يحتج بكالمهاأقبائل فصيحة يقبل كالمها ويحتج به و على القبائل 

ل شيء كان يهم النحوي في استقراء كالم العرب هو توثيقه والتأكد من صحة نقله فأوّ 

                                                                                                                                                                                           
 .2/125 :صحيح البخاري ( 1)
 .1/1259 :شرح سنن ابن ماجه، لمغلطاي أبو عبد هللا عالء الدين ( 2)
 .156 في شرح العينية الحميرية: ينظر: الآللئ العبقرية ( 3)
 .2/133 :مسند الحميدي ( 4)
 .305 في شرح العينية الحميرية: ينظر: الآللئ العبقرية ( 5)
 .342 :من أسرار اللغة، ابراهيم أنيس ( 6)
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. فلذلك بحث علماء العربية عمن يصح االحتجاج بكالمهم ووضعوا معايير لتحديد (1)وفصاحته
 من يوثق بفصاحتهم وسالمة عربيتهم. 

الزماني: فقد قبلوا االحتجاج بكالم عرب الجاهلية وفصحاء  المعيارل هذه المعايير فأوّ 
عراء فتم تقسيمهم الشّ ا . أمّ (2)م الباديةأسالم حتى منتصف القرن الثاني سواء سكنوا الحضر اإل

دركوا أعشى، مخضرمين: مرئ القيس واألاسالم، كن لم يدركوا اإليطبقات: جاهلي ربعأعلى 
ن، و سالميين: لم يدركوا الجاهلية، ويقال لهم المولدا  وحسان بن ثابت، و  ،سالم كلبيدالجاهلية واإل

على االستشهاد بشعر  النحويونجمع أو  ،والفرزدق، ومحدثين: أولهم بشار بن برد ،كجرير
ه نّ أوليتين، والطبقة الثالثة اختلفوا في االحتجاج بها وذكر عبد القادر البغدادي الطبقتين األ

كان آخر من يصح  ما الرابعة فال يستشهد بكالمها مطلقا ، فعلى هذاأيصح االحتجاج بها، 
 .(3)هـ( 150-70براهيم بن هرمة )ت إاالحتجاج بشعره 

ف العلماء القبائل نّ الحتجاج، المعيار المكاني، فقد صعتمدوه في االذي اوالمعيار الثاني 
يش هي أفصح اللهجات، وهي التي لهجة قر  التي يصح أخذ اللغة عنها، فيكاد يتفقون على أنّ 

ض بعضهم هذه ومحدثين هذا الرأي، ورف د كثير من العلماء قدامىل بها القرآن الكريم، وقد أيّ نز 
منهم، فمن ذلك: الفراء  إذ  بعض فقد نقل لنا السيوطي أقوال ن من القدماءالمؤيدو الفكرة، فأما 

قال: ))كانت العرب تحضر المواسم في كل عام وتحج البيت في الجاهلية، وقريش يسمعون 
لغات العرب فما استحسنوه من لغاتهم تكلموا به، فصاروا أفصح العرب، وخلت لغتهم من 

 .(4)أللفاظ((شع اللغات، ومستقبح ابمست

                                                           
 .38 :أصول النحو العربيو، 45 :ينظر: الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري ( 1)
 .19  :ينظر: في أصول النحو ( 2)
 .20-19 :، وفي أصول النحو6-1/5 :ينظر: خزانة األدب(  3)
 .1/175 :المزهر في علوم اللغة وأنواعها ( 4)
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ريش في رتفعت قماليه: اه( أيضا  قال: ))وقال ثعلب في أ291)ت ونقل قول ثعلب
هـ(  339لفارابي )ت ، ونسب السيوطي قوال  ل(1)((... لة بهراءالفصاحة عن عنعنة تميم، وتلت

لفاظ والحروف( مؤيدا  فيه لهجة قريش أيضا  قائال : ))كانت قريش أجود العرب في كتابه )األ
انتقادا  لألفصح في األلفاظ، وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسموعا  وأبينها إبانة 

 .(2)عما في النفس((

لى كتاب )االلفاظ والحروف( للفارابي لم أجد الكالم ي عندما رجعت إنّ والجدير باإلشارة أ
خرى فمما بطريقة أ صح أخذ اللغة عنهم، ولكنيعلى من المنسوب إليه بنّصه، فالفارابي تكلم 

، وأبعدهم حشا  وجفاء  ثم من سكان البراري من كان في أواسط بالدهم ومن أشدهم تو  قاله: ))...
، ثم هذيل، فإن هؤالء هم معظم من نقل عنه لسان ئنقيادا ، هم قيس وتميم وأسد، وطيّ إذعانا  وا

مخالطين لغيرهم من  هم كانوا في أطراف بالدهمألنّ  ؛العرب، والباقون فلم يؤخذ عنهم شيء
 .(3)األمم...((

د لهجة قريش من المحدثين، طه حسين في كتابه )في األدب الجاهلي( إذ ذهب من أيّ و 
ذا السلطان السياسي يعتز قريش كان لها سلطان سياسي في مكة وما حولها، وه إلى أنّ 

هذا السلطان كان المقدار األعظم من التجارة في يد قريش، وكان إذ قتصادي عظيم بسلطان ا
ش سلطان سياسي، يعتز بسلطان ديني قوي من عرب الشمال، وعلى هذا اجتمع لقري

لى فرض قبيلة قريش لهجتها على قبائل الحجاز فرضا  ال هذا إ قتصادي، وديني، وقد أدى كلوا
نما يعتمد على تبادل المنفعة  .(4)يعتمد على السيف، وا 

                                                           
 .1/167 :المصدر نفسه ( 1)
 .90 :االقتراح في أصول النحو ( 2)
 .147-146 :كتاب الحروف ( 3)
 .108 :ينظر: في األدب الجاهلي ( 4)
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لغة والنحو( وقد ذهب إلى ما ذهب تابه )الومن المؤيدين أيضا  الدكتور حسن عون في ك
اللهجة القريشية األولى قد  ليه الدكتور طه حسين وقال أيضا : ))وحتى لو سلمنا جدال  بأنّ إ

انمحت تماما  وحّل محلها هذا الخليط من اللهجات األخرى فإننا ال نزال نجد أنفسنا أمام لهجة 
متماسكة ومتميزة عن غيرها من اللهجات األخرى ويستوي في ذلك أن نسميها لهجة قريش أو 

خطأ  ما ذهبوا إليه هو ، بعد عرض المؤيدين للهجة قريش، نذكر أنّ (1)لهجة بيئة الحجاز((
تباع دون تفكير وتمحيص، فقد أوضح الدكتور عبده الراجحي في فادح وقد وقعوا فيه بسبب اال

لهجة قريش لم تكن المستوى األعلى من  كتابه )اللهجات العربية والقراءات القرآنية( أنّ 
لمكونة من جميع الفصاحة، والبالغة، ويرى أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية المشتركة ا

 .(2)اللهجات العربية

لهجة  تشير إلى أنّ التي ب على ما ُذكرت من آراء تؤيد لهجة قريش بأن من األدلة وأعقّ 
من فحول الشعراء أصحاب المعلقات، يكن منها أحد لم  هاأنّ  ،قريش لم تكن أفصح اللهجات

 ؛ يترددون عليها بقصد التجارةومن األدلة أيضا ، مكة ديار قبيلة قريش، وكان العجم والعرب 
لهجة قريش كانت أكثر اللهجات عرضة للتأثر بالّلغات  ، وهذا يعني أنّ ا  هام ا  تجاري ا  مركز  هالكون

 ها لم تكن لهجة نقية عربية خالصة.التي تفد إليها، وهذا دليل على أنّ 

قتصادي قبيلة قريش كان لها سلطان سياسي وا أنّ  في وأنا أتفق مع الدكتور طه حسين
ذا ال يؤدي بالضرورة ه ها فرضت لهجتها على كثير من القبائل المجاورة لها، إال أنّ وديني، وأنّ 

اللغة العربية المشتركة هي  نّ أفصح اللهجات العربية، فالقول بأ لهجة قريش هي نّ إلى القول بإ
 األفصح، وهي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم هو األصح على ما يبدو.

                                                           
 .43-42 :اللغة والنحو ( 1)
 .48 :ينظر: اللهجات العربية في القراءات القرآنية ( 2)
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تباين موقف نحاة المدرستين البصرة والكوفة من االحتجاج بلغات القبائل، وقد 
ن و ا الكوفيمّ أذكرناها بتصنيفها،  التي فالبصريون اعتمدوا في االحتجاج على لغات القبائل

خرى التي رفض البصريون االستشهاد بلغات القبائل األزادوا لكن  كذلك اعتمدوا عليهاف
وأسد،  تميم،رياف الذين وثقوا بهم كأعراب سواد الكوفة من األاالحتجاج بها كلهجات سكان 

 .(1)وأعراب سواد بغداد من أعراب الحطمية

ن ما بين مستكثر ومتساهل ينقل عن جميع العرب بدوّيهم و يوح النحو فعلى هذا ترا
ال عن فصحاء العرب الذين لم تصبهم آفات إوحضريهم، وهم الكوفيون وبين متشدد ال ينقل 

كثر انتفاعا  أفالكوفيون بذلك كانوا أقوى صلة بالمنهج النحوي، و  ،(2)الحضارة، وهم البصريون
اندفاعا  إلى األخذ بأساليب  هم أقلّ بالمصادر اللغوية التي رفض البصريون كثيرا  منها، ألنّ 

 .(3)بالعقل وعناية باألصول العامة االعتدادأصحاب المنطق والكالم من 

 الهندي من كالم العربموقف الفاضل 

في مواضع كثيرة سواء أكان منظوما  أم  واعتّد بهاعتنى الفاضل الهندي بكالم العرب 
، وترك نقصٍ  ))كالم العرب يخلو من كلّ  بلفظه في سياق موضوع التأكيد بأنّ  منثورا  وقد نّص 
الفاضل الهندي ف. (4)، فيجب أن يشتمل الكالم على ما هو أولى وهو المطلوب((األولى نقٌص 

ه نّ أالرغم من على نقص اللغة العربية،  اللغة التي تتسم بالكمال والتي تخلو من كلّ  رّجح بأنّ 
تأثره بالقرآن الكريم  أنّ  يبدوو ، ه فّضلها على لغتهوالنشأة والوفاة، إال أنّ  األصل كان فارسيّ 

 ،م العرب ومنثورهسرارها، واطالعه كذلك على منظوم كالأولغته وفهم دقائق هذه اللغة و 

                                                           
 .81 :ينظر: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه ( 1)
 .159 :ينظر: المدارس النحوية، شوقي ضيف ( 2)
 202 :ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ( 3)
 .392 :موضح أسرار النحو(  4)
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ولى من جعله يضع اللغة العربية في المرتبة األ ،والتماسه ما يحويه من فصاحة وبالغة وبيان
في ذلك، كيف ال؟ وهي اللغة التي أنزل اهلل  بين اللغات بالفصاحة والبالغة. وبالطبع هو محقّ 

له( وآل آبها كتابه، وهي اللغة التي تكلم بها النبي العربي محمد )صلى اهلل عليه و  وجلّ  عزّ 
فكالم العرب يتكون من الشعر والنثر، سنوضح موقف الفاضل  )عليهم السالم(، طهاربيته األ

 الهندي من الشعر ثم من النثر:

 موقف الفاضل الهندي من الشاهد الشعري - أ
عليا من مراتب السماع فهو يقع في المركز الثاني بعد يحتل الشاهد الشعري عنده مرتبة 
في شرح  العبقرية من شواهده كانت في كتاب )الآّللئ القرآن الكريم في استشهاده ، وأعلى نسبة

، ثم يليه كتاب )موضح أسرار النحو( ، وبعده كتاب )شرح العوامل في  (العينية الحميرية
؛ التزامه بمنهج كتاب )العوامل  سبب هذه القلةولعلَّ ،  إذ استدل باألبيات بنسبة قليلة ،النحو(

نّ  كتاب صغير ومختصر، والجرجاني لم يذكر فيه أي شاهد شعري، المئة( للجرجاني فهو ما وا 
وردت آيات قرآنية قليلة فقط في مواضع مختلفة، فشارح الكتاب ربما التزم المنهجية للمؤلف، إذ 

للتوضيح، وأستشهد بهذه األبيات القليلة مما رآه ضروريا ،  استشهد باآليات القرآنية وأكثر منها
وأما بالنسبة إلى الرسالة التهليلية فلم يذكر فيها أي شاهد شعري لصغر وللتنوع في شواهده، 

 هذه الرسالة واختصارها.
شعار الفصحاء اإلى  تنتميالشواهد التي ذكرها الفاضل في مصنفاته  نّ أومما يالحظ 

وشعراء  ،وشعراء المخضرمين ،نيالعلماء األخذ عنهم فقد استشهد بشعراء الجاهلي دّ الذين حد
بشعر  واحد ه في كتابه )شرح العوامل في النحو( استشهد في موضعنّ أإال  ،سالميين كذلكاإل
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، وال (1)سالمية المحدثين شاعر الدولة العباسيةهـ( من شعراء الدولة اإل 211أبي العتاهية )ت 
 .(2)ذكره في توضيح معنى )ليت( وهو التمني عندما يكون ممتنعا   يحتج بشعره،

 ]الوافر[ :(3)قال الشاعر 

 يوماً  يعود   الشباب   أال ليت  

 المشيب   خبره بما فعل  فأ  

الشارح ذكر هذا البيت على سبيل التمثيل ال على سبيل االحتجاج،  نّ أوالذي نالحظ 
حتجاج. واستشهد كذلك في التي وضعها العلماء لاله ملتزم بالمعايير الصحيحة نّ أفيكون بذلك 

ول: منسوب ألبي مطاع التغلبي )ت سرار النحو( بشعر المحدثين في بيتين، األأكتاب )موضح 
 ]الطويل[:(5)هو والبيت ،(4)هـ( استشهد به على اقتران خبر لكن بالفاء 428

 م قاليًا لكمك  ت  فو  اهلل ما فارق  

 يكون   ولكن  ما يقضى فسوف  

هـ(، ورد في صرف الممتنع من  428لمي )ت يوالبيت الثاني: هو لمهيار بن مرزويه الد
 ]الطويل[  :(7)وهو قوله (6)الصرف لضرورة الشعر

د   كر   أع  كره   نعمان   ذ   لنا إن  ذ 

                                                           
 .88 :ينظر: األدب العربي في العصر العباسي، ناظم رشيد ( 1)
 .55ينظر: شرح العوامل في النحو:  (  2)
 .46 أبي العتاهية: ديوانينظر:  ( 3)
 .294 :موضح أسرار النحوينظر:  ( 4)
وروي غير منسوب في  ،7/419 :تاج العروسو  ، 1/379 :لى أبي مطاع في معجم البلدانن سب إ (5)

 .149 :، وشرح قطر الندى3/1144 :ارتشاف الضرب
 .442 :سرار النحوينظر: موضح أ ( 6)
 . 2/184 مهيار الديلمي: ديوانينظر:  ( 7)
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 ته يتضو ع  ر هو الم سك  ماك ر  

بجميع كالم ه أخذ نّ أاحتجاج الفاضل الهندي بشعر الشعراء المحدثين ال يدّل على  نّ إ
الذين سبقوه  النحويينبعض  هديسار على  هالعرب ولم يفصل بين الفصيح السليم وغيره ولكن

ذلك  منالذين احتجوا بشعر المتأخرين والمحدثين ممن يوثق بكالمهم توسعا  باالستشهاد و 
ن المبرد احتج بشعر حبيب بن أهـ( وذكر ابن جني  354استشهاد ابن جني بشعر المتنبي )ت 

، واستشهد الزمخشري كذلك بشعر أبي تمام (1)هـ( 231تمام )ت  اوس الطائي ويقصد به أبأ
الء العلماء في استشهاده بشعر ؤ له متابعا  ، فكان الفاضل الهندي (2)وغيره من الشعراء المتأخرين

 .(3)المحدثين

 ومما يالحظ على شواهد الفاضل الهندي:

الشطر من البيت ويكتفي به فمن أمثلة ذلك،  نه أحيانا  يورد موضع الشاهد فقط فيذكرأ -1
 ، نحو:(4)نها للترجي وشذ الجر بهاأ( في حديثه عن )لعلّ 

 
 
 ]الطويل[: (5)قول الشاعر 

* ك  من * لعل  أبي المغوار                       قريب 

                                                           
 .1/25 :ينظر: الخصائص ( 1)
 .1/77 :ينظر: الكشاف ( 2)
 .197 :ينظر: موضح اسرار النحو، دراسة المحقق ( 3)
 .57 :ينظر: شرح العوامل في النحو ( 4)
لعل   ** دع  اخرى وارفع الصوت جهرةً يدة يرثي بها أخاه وتمامه: )فقلت االبيت لكعب بن سعيد من قص ( 5)

وشرح ابن عقيل ، 1/377 عن كتب األعاريب:، وهو من شواهد مغني اللبيب (أبي المغوار منك قريب
 .10/426 :وخزانة األدب، 2/8 :على ألفية ابن مالك
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وكذلك ورد في موضوع عطف البيان قال: ))هو تابع يوضح متبوعه وال يدّل على معنى 
 ]الرجز[ :(2)عرابيكقول األ (1)في جميع المواد(( في متبوعه

 أقسم باهلل أبو ح فص  ع م ر *   *                          
ورد من األمثلة أيضا  في إعرابه لـ )كان( الواردة في بيت السيد  ومما

 ]السريع[:(3)الحميري
 م  غدرًا بمواله   زم ع واوأ

 أزم ع وابه  ًا لما كان  ب  ت  

القوم وجاز افراده بناء سمها الضمير العائد على اكان ))كان إن كانت ناقصة إذ قال:  
 قرأ )كاُن( بضم النون على أنّ ، يُ ْن كانت موصولة اوإعلى لفظ القوم أو العائد إلى )ما( 

 ]الوافر[ :(5)، كقول الشاعر(4)ُذف الواو للضرورة((األصل )كانوا( فح

 * وليكان  ح   األطباء   فلو أن  *                           
)كقوله( و  سم الشاعر بل يكتفي بذكراح بكثيرة ال يصرّ  أحيانٍ في  الهندي الفاضل كان -2

 ا كتابيه )شرح العوامل في النحو( و)موضح أسرار النحو(محقق ىنتعا)قال الشاعر( وقد 
فأغلب شواهده غير  (الآللئ العبقرية)أما كتاب  إلى قائليها ونسبتها الشواهدبتخريج 

  .الرسالة هذه فعمدت إلى تخريج شواهده التي اعتمدتها في مخرجة،محققة النسبة وغير 

                                                           
 .399 :موضح أسرار النحو ( 1)
 2/201 :وشرح ابن عقيل 561 :بن هشامد هذا الشاهد في شرح شذور الذهب، جمال الدين وور ( 2)

 .5/154 :وخزانة االدب
 .130 :ديوانينظر: ال ( 3)
 .420 :الآللئ العبقرية في شرح العينية الحميرية ( 4)
 2/443 :، واإلنصاف في مسائل الخالف227أسرار العربية،  :ورد البيت غير منسوب لقائل في ( 5)

 .(72)المسألة: 
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لة النحوية بأكثر من شاهد لتوثيقها وتوضيحها وللتنويع أكان الفاضل الهندي يعضد المس -3
 في الشواهد على غرار ما فعله في اآليات القرآنية فمن أمثلة ذلك:

: كقول فاطمة الزهراء (1)ولصرف ما ال ينصرف قال: أما األاضع ما ذكره في مو  -
                                                                                                             ]الكامل[ :(2) له وسلم(آنبياء )صلى اهلل عليه و خاتم األ تربة)عليها السالم( في 

 أحمد   على م ن شم  تربة  ماذا ل           
 والياغ   دى الزمان  م  م  ال ي ش   أن                                              

ب  ا                       هاعلي  مصائب  لو أن   ت  ص 

ب ت                                               رن  لياليا على األيام   ص   ص 

ه لو غة منتهى الجموع، ألنّ يغته صيص غير منصرٍف؛ ألنّ ه مصائب( مع أنّ ) رفصإذ 
 ختّل الوزن.لم ينون ال

 ]الكامل[:  (3)وكقول جرير

 

 رىمشق  الهواجر  لحمهن  مع الس  

 حتى ذهبن  كال كاًل وصدورا

 ]الكامل[  :(4)وكقول ابن الطفيل

                                                           
 .440 :ينظر: موضح أسرار النحو ( 1)
دب، شهاب ة، ينظر: نهاية اإلرب في فنون األوردت هذه القصيدة في كثير من مصادر التاريخ والسير ( 2)

 :صفهانيعبد هللا البحراني األارف، الشيخ ، وينظر: عوالم العلوم والمع18/403 :الدين النويري
2/805. 

 .1/227:الديوانينظر:  ( 3)
 .55 :الديوانينظر:  ( 4)
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 وار ضابغين كم ق نًا وع فأل

ر غد   وأل قب لن  الخيل  البة    ض 

استعمالها في المضي هو  األمثلة أيضا  ما ذكره في )لو( إذ قال: ))وزعم قوم أنّ ومن 
 ]الطويل[ :(2)هكقول،(1)(( (ها تستعمل للشرط بمعنى )إنْ نّ أالغالب و 

      اموتن   بعد أصداؤناولو تلتقي 

 س بس ب   رض  ر مس ينا من األ  ومن دون  

ن  ت  و  ى ص  د  ص   لظل    م ةً كنت  ر   ي وا 

 وي طرب   يهش   ىى ليلد  ص   لصوت  

 ]الطويل[:  (3)وقوله

ل م ت  ولو أن  ليلى األخيلية س 

 جندل  وصفائح   علي  ودوني  

ل مت  تسل يم  البشاشة    زقا أو ل س 

 القبر  صائ ح   من جانب   إليها صدىً 

استعمل الفاضل الشاهد الشعري لتوضيح المعاني اللغوية للمفردات إلى جانب ما أورده  -4
 األمثلة (، ومنشرح العينيةالآللئ العبقرية في في كتاب ) ال سيماو من القضايا النحوية 

                                                           
 .226 في شرح العينية الحميرية: الآللئ العبقرية ( 1)
، وهي من شواهد، 938 ، أبو سعيد السكري:قائلها: أبو صخر الهذلي، ينظر: شرح أشعار الهذليين ( 2)

 .2/417 :، وشرح التصريح4/96 ، البن مالك:شرح التسهيل
، وهو من 2/108 :التبريزيالخطيب  ديوان الحماسة ألبي تمام، قائلها: توبة بن الحمير، ينظر: شرح ( 3)

 .4/96 ، البن مالك:، وشرح التسهيل3/1632 :شواهد شرح الكافية الشافية
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تيانة ... جئته ذكره معنى )أتيته على ذلك: تيانا  وا  اّتسع ثم  بسهولة ...( قال: ))إتيا  وا 
 .(1)((بمعناهفي مطلق المجيء، وجاء أتوته أتوه فاستعمل 
 :(2)قال الراجز

 يا قوم مالي وأباذ ؤ يب
 ك نت  إذا أتوته م ن غ يب  

 ثوبي ز  ي ش م  عطفي ويب
بت ه  كأنني   ب ريب   أ ر 

 كذلك. (4)، وفي لسان العرب(3)هذا المعنى في معجم العينمثل وورد 
 

معنى لفظ الجاللة  واشتقاقها للمفردات وأصلها اللغويومما ذكره من المعاني اللغوية 
ّن أصله من إ: فمنهم من قال اقهواشتقا هامعانيإذ عرض آراء العلماء التي قيلت في )اهلل( 

 ]البسيط[: (6)، قال الشاعر(5))الهت(، ))الهت العروس تلوه لوها  إذا احتجبت((
 يومًا بخارجة   فما عرفت   ت  اله  

 حتى رأيناها يا ليتها خرجت  
أصله من )ألهت(، ))ألهت بالمكان أي أقمت به ألّنه الدائم الثابت الذي ال  نّ إوقيل 

 ]الطويل[: (8)، قال الشاعر(7)يزول((

                                                           
 .211في شرح العينية الحميرية: الآللئ العبقرية ( 1)
 207 :القصيدة لخالد بن زهير الهذلي، ينظر: شرح أشعار الهذليين ( 2)
 )أتى(.8/145 الخليل بن احمد الفراهيدي: معجم العين،ينظر:  ( 3)
 )أتى(.14/17 :لسان العربينظر:  ( 4)
 .310في شرح العينية الحميرية: الآللئ العبقرية ( 5)
 .1/98 :وتفسير الثعلبي ،17/101 :ورد بال نسبة في تفسير القرطبيولم أجد قائله  ( 6)
 .310 في شرح العينية الحميرية: الآللئ العبقرية ( 7)
 .1/54:حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ،وورد بال نسبة في ،لم أجد قائله ( 8)
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 ألهنا بدار  ما تبيد  رسومها
 بقاياها وشام  على اليد   كأن  

 ،(1) ((قال على السوادي( قال: ))اللون المعروف، وقد ومما أورده معنى )الصفرة
 ]الطويل[: (2)كقوله

 وك ل  أ ناس  سوف  يدخ ل  بينهم
 دويهية  ت صف ر  منها األنام ل  

 ]الخفيف[ :(3)وقوله
 تلك خيلي منها وتلك ركابي

 هن  صفر  أوالدها كالزبيب  
شواهد الفاضل الهندي هي شواهد النحويين واللغويين الذين سبقوه، والذين  وأخيرا  فإنّ 

 نقل عنهم من البصريين والكوفيين وغيرهم.
 

 موقف الفاضل الهندي من الشاهد النثري - ب
ان به في وضع ل، واستعالفاضل الهندي بكالم العرب المنثور من أقوال، وأمثااهتم 
النحويين واللغويين الذين اعتنوا به واعتمدوا عليه معظم رساء القواعد متابعا  في ذلك األحكام، وا  

النصيب األوفر من العناية واالهتمام كان للشعر عند  أنّ وقد ذكرت آنفا  في إثبات قواعدهم، 
منه، فمن استقرائي لمصنفات الفاضل الهندي،  النثر باهتمام أقلّ  حظي حينفي النحويين ، 

،  شواهده النثريةإذ أّن ه كان مؤيدا  للنحويين في كثرة عنايتهم بالشعر من دون النثر، نّ يبدو أ
حتوى على شواهد نثرية كتاب استشهد به من الشعر، وأكثر كتاب امع ما موازنة جدا   قليلة

                                                           
 .445 في شرح العينية الحميرية: الآللئ العبقرية ( 1)
 .132 البيت للبيد بن ربيعة العامري في ديوانه: ( 2)
 .219 :البيت لألعشى الكبير في ديوانه ( 3)
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(، ثم كتاب )شرح في شرح العينية الحميرية )موضح أسرار النحو(، ويليه كتاب )الآللئ العبقرية
 فلم تحتِو على أي شاهٍد نثرّي.  (الرسالة التهليلية)العوامل في النحو(، أما 

 )هلل الالشاهد النثري فمن ذلك: على بعض النماذج واألمثلة توضح اعتماده  وسأورد
 .(2)استشهد به في بيان معنى القسم لالم (1) يؤخر األجل(

)ر ب ه رجاًل(  
مبهم مبين بنكرة ضمير استشهد به للداللة على أن )ُرّب( تدخل على  (3) 

 :ومن أمثلة شواهده ايضا   ،(4)منصوبة

، استشهد بهما على وقوع (5))هذا رطبًا أطيب منه تمرًا(، )هذا بسرًا أطيب منه رطبًا(  -
 .(6)الحال جامدة

ن كان شر  )الناس مجزيون بأعمالهم،إن كان خيرًا  يضا  أ شواهده ومن - ،وا  ، (7) (ًا فشر  فخير 
ن فجزاؤهم خير : إن كان خيرا  هر ي)كان(، وتقد عامل خبر استشهد به على جواز حذف ، وا 

 .(8)فجزاؤهم شرّ  ا  كان شرّ 
ضافة صفة لموصوفها وهو إ: استشهد به على ما ظاهره (9))صالة األولى(من شواهده و  -

تقديرها )صالة الساعة  )األولى( صفة لمقدٍر، إذ إنّ  غير جائز ثم أوضح إنّ 
 .(10)األولى(

                                                           
 .1/583 عن كتب األعاريب: مغني اللبيبمن شواهد ورد  ( 1)
 .21 :ينظر: شرح العوامل في النحو ( 2)
 .1/172 ، البن هشام:وكذلك ورد في كتاب شرح شذور الذهب 2/22:ورد الشاهد في كتاب الخصائص ( 3)
 .24 :شرح العوامل في النحوينظر:  ( 4)
 .1/91 :المفصل في صنعة اإلعراب،و   1/220 :األصول في النحومن شواهد ورد  ( 5)
 .347 :موضح أسرار النحوينظر:  ( 6)
 .1/102 :اإلعرابصنعة ، والمفصل في 2/248 :واألصول في النحو 1/25 :الكتاب من شواهد ورد  ( 7)
 .359 :موضح أسرار النحوينظر:  ( 8)
 .281 :، وأسرار العربية2/8 :األصول في النحوشواهد  من ورد(  9)
 .371 :موضح أسرار النحوينظر:  ( 10)
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كأنها  )أرهف شفرته حتى قعدت وقولهم: ،(1) )ما جاءت حاجتك(استشهد بقولهم:  -
 .(3))جاء، قعد( بمعنى )صار( مجيء توضيحل (2)حربة(

استشهد به على  (4)(بوساً أ)عسى الغ وي ر ها المثل السائر ومن األمثلة التي استشهد ب
ذكر  ،وذكر بعض المعاني موضحا  لها بالشواهد النثرية مثال   .(5)خبر عسى اسما  مفردا  مجيء 

 بمعنى عندكما للتملك لتقوية العامل أو االختصاص أو االنتفاع، أو ها تكونفي أنّ  معنى الالم

 .(7)كتبته لخمس خلون( في قولهم: اكم) ،(6)

. قال: ))التراب الندي الذي إذا ُبلَّ لم يصر طينا .. )الثرى(وأورد أيضا  معنى كلمة 
 .(8) ((رى، وشهر مرعىتوتقول العرب: شهر ثرى، وشهر 

ة إلى زوجها، إذا ببّ أي متح (9) مرأة عروب(ا)ومما أورده في ذكر معنى اإلعراب قولهم 
 .(10)ب إلى فهم المخاطبالمتكلم متحبّ 

 ثانيًا: القياس

                                                           
 .1/349 :ة اإلعرابنعالمفصل في صو ،1/50 :كتاب ال من شواهدورد  ( 1)
  .1/223 :شرح األشموني على ألفية ابن مالك، و349 :اإلعرابصنعة المفصل في  من شواهدورد  ( 2)
 .462 :والنحينظر: موضح أسرار  ( 3)
 .2/17ينظر: مجمع األمثال :   ( 4)
 .237 في شرح العينية الحميرية: الآللئ العبقريةينظر:  ( 5)
 290 ينظر: المصدر نفسه: ( 6)
 1/281 :شرح شواهد المغنيو 3/563 :الكتابشواهد  من وردو ( 7)
للعرب في : مجمع األمثال: ، وينظر هذا القول 162 في شرح العينية الحميرية: الآللئ العبقرية ( 8)

1/370. 
 .234موضح أسرار النحو:  ينظر: ( 9)
 .343ينظر: المخصص، البن سيده:  ( 10)
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الذي اعتمد عليه العلماء والنحويون بعد السماع في تثبيت األحكام هو األصل اآلخر 
رساء القواعد وضبط األ ه ))الجمع بين أول وثان يقتضيه هـ( بأنّ  348لفاظ عّرفه الرماني )ت وا 

 .(1)في صحة األول، صحة الثاني، وفي فساد الثاني فساد األول((

جراء حكم نباري في تعريفه: )) هو حمل األ أبو البركات وقال فرع على أصل بعلة، وا 
ساسية أصلية تحمل عليها أ. فعلى هذا يكون القياس معيارا  ثابتا  وقاعدة (2)األصل على الفرع((

و مشتركة بينهما. فالقياس بهذه الحدود هو أالفروع جميعها فتأخذ حكمها، لعلة تكون جامعة 
ل مالم يسمع على ما سمع منقول على ما نقل، وحمال))حمل مجهول على معلوم وحمل غير 

. وقد ارتبط القياس ارتباطا  وثيقا  بالنحو فعّده (3)حكام وبعلة جامعة بينهما((في حكم من األ
 ]الرمل[:(4)الكسائي عماد النحو بقوله

 ي ت بع حو قياس  ما الن  إن  

 وبه في كل  علم  ي نت فع  

بمقدور  لم يكنفلذلك  القياس؛فالنحو هو  ،النحويينعند  بأهمية كبيرة حظي القياسلقد 
إنكار  نّ أعلم ابقوله: )) هذا األمر نبارياأل أبو البركاتأحد إنكاره أو تضعيفه، وقد أوضح 

النحو كله قياس، ولهذا قيل في حّده: النحو علم بالمقاييس  القياس في النحو ال يتحقق، ألنّ 
  .(5)المستنبطة من استقراء كالم العرب، فمن أنكر القياس، فقد أنكر النحو((

هـ(، ثم  117سحاق الحضرمي )ت إبي أوقد بدأ القياس فطريا  بسيطا  عند عبد اهلل بن 
عند الخليل وسيبويه فقد أكثر منه  يرس النحو نما وتطور حتى أصبح أصال  من أصول الدّ 

                                                           
 .66:الحدود ، للرمانيرسالة  ( 1)
 93 :لمع األدلة  (2)
 .221 في كتاب سيبويه:الشاهد وأصول النحو  ( 3)
 .2/164  :ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ( 4)
 .95 :لمع األدلة ( 5)
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الخليل وتوسع فيه واتبعه سيبويه في ذلك، والناظر لكتاب سيبويه يجد العديد من األمثلة لألقيسة 
ة حتى بلغ ذروته من النضج والتكامل في القرن الرابع عوسار القياس خطى واس، (1)المختلفة

قد نهض به هذان العالمان نهضة لم الهجري على يد أبي علي الفارسي  وتلميذه ابن جني ، و 
 ل)اإلغراب في جد هياألنباري وألف كتاب البركات بوأثم جاء  ،(2)يحظ بمثلهما قبلهما وال بعدهما

اإلعراب( و )لمع األدلة في أصول النحو( متأثرا  بالبحوث الفقهية، منهجا ، وتعريفا ، وتفريعا ، 
 .(3)مستوفيا  األصول النحوية جميعا  علما  قائما  بذاته بتقسيماته وتفريعاته

 :(4)ثالثة أقسامعلى ويقسم القياس النحوي 

ق عليها الحكم في األصل، مثل قياس العلة: هو حمل الفرع على األصل بالعلة التي علّ  -1
 سناد.نائب الفاعل على الفاعل بعلة اإل حمل

ق عليها قياس الشبه: هو حمل الفرع على األصل لضرب من الشبه غير العلة التي علّ  -2
 عدة. أوجه عراب المضارع ألنه أشبه االسم فيإالحكم في األصل، ك

مبنية؛ ة، كالقول بأّن )ليس( تراعى فيه العلة وتكون غير مناسب هو الذيقياس الطرد: و  -3
 مناسبة.البناء في كل فعل غير متصرف وهذه العلة غير  الطراد

 :(5)القياس يرتكز على أربعة أركانو 

 ويشمل اللغة المسموعة عند العرب. ،األصل: هو المقيس عليه -1
 وهو الذي يراد قياسه على األصل. ،الفرع: هو المقيس -2
 المقيس عليه. في هوالحكم: هو ما يسري على المقيس مما  -3

                                                           
 19 :ينظر: القياس في النحو العربي نشأته وتطوره ( 1)
 .86-85 :ينظر: في أصول النحو ( 2)
 .19 :ينظر: القياس في النحو العربي نشأته وتطوره ( 3)
 .110، 107، 105 :ينظر: لمع األدلة ( 4)
 .233 :، والشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه181 :ينظر: واالقتراح في أصول النحو ( 5)
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 ن من أشياء استحق بها المقيس حكم المقيس عليه.و علة جامعة: هو ما يراه النحوي -4
ختلفوا في المنهج اهم كعادتهم وقد اعتد نحاة المدرستين البصرة والكوفة بالقياس إال أنّ 

ا ، وتسامح، والكوفة كانت أكثر سالسة ا  ددّ الذي ساروا عليه، فالبصرة كانت أكثر التزاما  وتش
القياس عندهم ال يبنى  فكانالبصرة  أما ،فالكوفة كانت تأخذ بالشاهد الواحد وتخرج له بقاعدة

ولى سلكت مسلك فكان هذا أهم ما يفرق بين مدرستي البصرة والكوفة فاأل ،على شاهٍد واحد
 .(1)والثانية سلكت مسلك المتسامح المترخص ،جوالمتحرّ المتشدد 

 من القياسموقف الفاضل الهندي 
به في تثبيت القواعد واألحكام، ونّص بلفظ القياس  عتدّ الفاضل الهندي بالقياس وااعتنى 

ه كان يشير إلى ما يخرج في أكثر من موضع في مصنفاته، ومن مظاهر عنايته بالقياس أنّ 
 وسنوضح فيما يأتي نماذج لعنايته في القياس: عن القياس وما يخالفه في بعض المواضع

تعداده معاني حرف الجر )الباء( ))الزيادة: قياسا  في النفي واالستفهام نحو: )ما ذكر في  -
 .(2)(( زيد بقائم( و )هل زيد بقائم؟(

وذكر في مواضع أسماء األعداد ))وتركيب المذكر أحد عشر رجال ، واثنا عشر رجال ،  -
لقياس على القياس المشهور. والمؤنث إحدى عشرة امرأة واثنتا عشرة امرأة على ا

 .(3)المشهور((
ه، فقياسه من الثالثي أن يكون سم الفاعل قال: ))هو قياسي كلّ ومما ورد عن القياس في ا -

ب(، ومن غير الثالثي أن يكون وزنه وزن رَ ب( من )ضَ ل(، نحو )ضارِ على )فاعِ 
أبدا ، سواء كان ما قبل آخر المضارع أيضا  كذلك  ما قبل آخره مكسور نّ  أالمضارع، إاّل 

                                                           
-121 :، ، في أصول اللغة والنحو377-376 ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: ينظر: مدرسة الكوفة ( 1)

122. 
 13 :شرح العوامل في النحو ( 2)
 100 :المصدر نفسه ( 3)
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ن كان هو مفتوحا ، نحو: )ُمكِرم(، و  أم ال، ويتبّدل حرف المضارعة بالميم المضمومة، وا 
 .(1)(( )ُمستخرج(، و )ُمتدحِرج(

في  أسرار النحو كتابة موضحفي ه أطلق مصطلح )القانون( على القياس نّ ومما يالحظ أ -
موضوع المصدر واشتقاقاته قال: ))واعلم أّن من المصادر ما هو مقصوٌر على السماع، 

ن له قانون، فال يحتاج إلى السماع. فاألول هو مصادر األفعال الثالثية... ومنها ما قد ُبيّ 
 . فجعل الفاضل مصطلح )القانون((2)والثاني: أعني القياسي، في غير الثالثي...((

القياس قانون أو قاعدة  ألنّ  ؛تسميتهه كان محقا  في نّ )القياس( ويبدو أ مرادفا  لمصطلح
موسى  سبقه في استعمال هذا المصطلح أبو تنضبط بها األحكام النحوية واللغوية، وقد

هـ(، إذ سّمى كتابه النحوي بـ)القانون(، تعبيرا  لما فيه من القوانين  607الجزولي )ت 
 .(3)واألحكام والقواعد التي تضبط أصول العربية وفروعها

ومن أمثلة القياس عنده في تعداده مواضع )ها( عندما تكون للتنبيه قال: ))بعد أي في 
الرجل، وقد يكون ال  (4)هذاأيمع اسم اإلشارة نحو: يا  نداء المعرف وهو فيه الزم، فتارة يكون

 ،الرجال والء هاهذان الرجالن، وال يا أيّ أيوال يحفظ يا  ها الرجل، وفي االرتشافنحو: يا أيّ معها 
 .(5)والقياس يقتضي جوازه((

ومن المسائل التي ذكر فيها مخالفة القياس، ما ذكره في موضوع المجموع قال: )) فإن 
شرطت في الجمع الصحيح للمذكر ما شرطت، وهي غير مطردة في نحو )سنون(، و  قلت: قد

                                                           
 424 موضح أسرار النحو: ( 1)
 421 المصدر نفسه: ( 2)
 . 47 :ينظر: الجهود النحوية ألبي موسى الجزولي، هاشم جعفر حسين ( 3)
(4

 
 ورد في األصل المطبوع: )يا أهذا(، والصواب ما أثبته. (

 326 في شرح العينية الحميرية: الآللئ العبقرية ( 5)
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ا الثالثة األول فهي شاذة أّما األّوالن فبمعنى مخالفة ذون(، قلُت: أمّ )أرضون(، و )منون(، و )الَّ 
ن كانا كثيري االستعمال، وأّما الثالث فبمعناه، ومعنى القلّ   .(1)ة في الكالم أيضا ...((القياس، وا 

ه اعتّد بالقياس بوصفه أصال  من ويتضح من األمثلة الواردة في مصنفاته المختلفة أنّ 
قياساته التي ذكرها لم يخرج بها  نّ أالنحويين في ذلك، و معظم األصول النحوية المعتمدة متبعا  

نّ  نسبة  والذي يمكن مالحظته أيضا  أنّ  ، ما كان متابعا  لهمعما جاء به النحويون السابقون وا 
ففي حالة تعارض الخاّصة بالدراسة ورود السماع عنده أكبر من القياس على مستوى مصنفاته 

ح األخذ بالسماع على القياس فقد ذكر في كتابه )قراح السماع والقياس كان الفاضل يرجّ 
االقتراح( في أحوال مستنبط النحو: ))إذا أدركت القياس إلى شيء، ثم سمعت من العرب 

 .(2)النص ينفي االجتهاد(( رك القياس، واتبع ما سمعته، فإنّ خالفه، فات

ه كان يفضل السماع أكثر من القياس وقد توضح ذلك في فكالمه هذا يدل على أنّ 
ه كان يعتمد عليه ويحتج به ولم تخرج قياساته عما جاء القياس أنّ  من البحث، فملخص موقفه

أكثر من القياس، وما ذكرته من أمثلة في  نسبة اعتداده بالسماع كانت به النحويون إال أنّ 
 المسموعات والقياس توضح ذلك.

 العلة النحوية

هرة اللغوية، والنفوذ ها ))تفسير الظاأركان القياس المهمة عّرفها العلماء بأنّ  ىهي أحد
ها . وقيل في تعريفها بأنّ (3)ها، وشرح األسباب التي جعلتها على ما هي عليه((إلى ما وراء
. وقد (4)أو المميزة التي من أجلها أعطي المقيس الحكم الذي في المقيس عليه(())الصفة 

                                                           
 419 :موضح اسرار النحو ( 1)
 40 :قراح االقتراح، الفاضل الهندي ( 2)
 .108  ، محمد خير الحلواني: أصول النحو العربي(  3)
 317 :كتاب سيبويهفي الشاهد وأصول النحو  ( 4)
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أول  هتموا بها ويعد عبد اهلل بن أبي اسحاق الحضرمينحويون األوائل بالعلل النحوية وااعتنى ال
بن جني أن أبا عمرو بن العالء أول من نقل استعمال ا، ويرى (1) من مّد القياس وشرح العلل

ذته وقد توسعوا في وتالمحمد الفراهيدي بن أ. وجاء بعده الخليل (2)اللغة عن العرب التعليل في
الخليل أول من أوضح القول في العلل بشكل مبسط  التعليل، ويرى الدكتور شوقي ضيف أنّ 

. ثم بعد ذلك أخذت المدارس النحوية عن الخليل وشغل حديث العلة (3)بعيد عن التعقيد
يكتفوا بالسهل القريب الظاهر منها بل أخذوا يغوصون في كوامن العلل النحويين جميعا ، ولم 

ليه المتقدمون من علل، حتى ية ومواهبه في استنباط مالم يصل إوخفاياها كل حسب قدرته العقل
 .(4)بدأوا يفردون لها تصانيف منذ وقت مبكر

عبد اهلل  كثيرة ومختلفة فمن ذلك تقسيم أبي تقسيماتعلى وقد قسم النحويين العلل 
في كتابه ثمار الصناعة إذ صنف اعتالالت النحويين  ه(490)ت الحسين بن موسى الدينوري

 صنفين:على 

 إلى قانون لغتهم. منساقةكالم العرب و في  ةطردعلة م -1
علة تظهر حكمتهم وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم، وهم  -2

المشهور منها على أربعة  عب، إال أنّ عة الشُ لألولى أكثر استعماال  وأشد تداوال ، وهي واس
وعشرين نوعا  هي: علة السماع، وعلة التشبيه، وعلة استغناء، وعلة استثقال، وعلة فرق، 

، وعلة محل على المعنى، وعلة نقيض وعلة وعلة نظير، وعلة توكيد، وعلة تعويض،
وعلة تغليب، مشاكلة، وعلة معادلة، وعلة قرب ومجاورة، وعلة وجوب، وعلة جواز، 

                                                           
  31يين واللغويين، ألبي بكر الزبيدي: طبقات النحوينظر:  ( 1)
 .317 في كتاب سيبويه: ، و الشاهد وأصول النحو 1/250ينظر: الخصائص :  (2)
 .51 :المدارس النحوية، شوقي ضيفينظر:  ( 3)
 .126-125 :أصول النحو العربي، محمود أحمد نحلةينظر:  ( 4)
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وعلة اختصار، وعلة تخفيف، وعلة داللة حال، وعلة أصل، وعلة تعليل، وعلة إشعار، 
  .(1)وعلة تضاد، وعلة أولى

 :(2)ثالثة أضربعلى علل النحو( في يضاح اإلوقسم أبو القاسم الزجاجي العلل في كتابه )
كأن نقول: العلة العلة التعليمية: وهي العلل التي يتوصل بها إلى تعلم كالم العرب  -1

 في نصب )زيدا( من )إن زيدا  قائم( هي مجيء )إن( قبلها.
العلة القياسية: وهي التي تأتي بعد العلل األولى كأن يسأل سائل عن العلة في  -2

نصب )إن ( كلمة )زيدا(، فيكون الجواب أن )إن( واخواتها ضارعت الفعل المتعدي، 
 فأعملت إعماله.

فعال ي بعد العلل الثواني ومثالها كأن يسأل سائل عن األالعلة الجدلية: وهي ما يأت -3
أم حادث؟ فكل جواب يقوله  أم مضارع أم مستقبل التي شبهت )إّن( أفعل ماضٍ 

 ن من هذا فهو علل جدلية.  النحويو 

 موقف الفاضل الهندي من التعليل
بالتعليل بشكل كبير فتميز بكثرة  عند تتبع الفاضل الهندي في مصنفاته نجده قد اعتدّ 

تعليالته وتشعبها بشكل واضح حتى بدت سمة بارزة، لذلك أفردناها بالبحث، وصاغ تعليالته 
بأسلوب يعتمد على نزعته األصولية في الفقه والتي استندت إلى علوم المنطق واألصول والكالم 

 يز بتعدد العلل وتفريعاته للمسألة الواحدة:وتميّ 

الخبر على  )فمعناه دنوّ )ا أورده في بيان أفعال المقاربة فذكر في )كرب( فمن ذلك م -
النتفاء معنى الرجاء والطمع  مخالف ل)عسى( )كرب(فخبر المعنى األخذ والشروع في 

فلم يستعمل  أيضا  لحصول الشروع في خبر )كرب( بخالف )كاد(  )كاد(لف لافيه، ومخ
                                                           

 .229-227 :صول النحوأ فياالقتراح ينظر:  ( 1)
 .66-65 :يضاح في علل النحوينظر :اإل ( 2)
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ق ، وخبر )كرب( محقّ )أن( لالستقبال نّ أل ، )أن(بالفعل المضارع مجردا  عن  الّ إ)كرب( 
؛ ألّن الخبر ق خبر )كاد( في الحالفي الحال فتحّقق خبر كرب في الحال أكثر من تحقّ 

دخول )أن( لذلك، وها هنا ال وجه لتقديره  يره مستقبال  على وجه يصحّ تقد في كاد يصحّ 
فلم يكن لدخول )أن( في خبرها ق فيه معنى الحال مستقبال  لكونه مشروعا  فيه، فقد تحقّ 

 .(1)((ألّن )أن( لالستقبال؛ وجه
ه ))ال يخلو عدم تقدير نّ لك في إعرابه لكلمة التوحيد ذكر أومن أمثلة تعدد العلل كذ -

ا أن يكون لعدم احتياج )ال( إلى خبر، أو ألّن خبرها )إال اهلل(. وكالهما فاسد، الخبر، إمّ 
 به.  بجزأين، فال بد من تقدير الخبر، ليكون محكوما   أما األول: فألن الحكم ال يتم إال

وأما الثاني: فألن )إال( ال يخلو إما أن يكون لالستثناء، أو بمعنى غير. فعلى األول: 
ألّن االستثناء  ؛منهيكون ما بعده مستثنى، والمستثنى ال يصلح أن يكون خبرا  للمستثنى 

( التي )غير( أو )إالّ  ا تقرر عندهم من أنّ مالحكم. وعلى الثاني: يكون صفة، ل بعدم تمام
جنس اإلله ليس غير اهلل  بمعنى صفة، فال يكون خبرا ، ولو كانت خبرا  كان المعنى: أنّ 

 .(2)مع أنه غيره. إذ كل كلي مغايٌر لجزئياته، إال إذا اعتبر الموجود الخارجي((
الواحدة ويوجد كثير من ذلك فنالحظ فيما سبق كيفية تشعب العلل وتداخلها في المسألة 

 في مصنفاته. وأورد الفاضل الهندي أنواعا  متعددة من العلل نذكر منها:
يجاز وهو كثير عندهم، ومثالها في ار: يميل العرب إلى االختصار واإلختصعلة اال -1

وضع  توضيحه لماذا األصل في الضمير الوصل؟ قال الفاضل الهندي: ))قلُت ألنّ 
 ،خصر هو األصلالمشار إليه، فاألإذ فيه كفاية عن التصريح باسم  ،الضمير لالختصار

، ومن أمثلتها (3)صل أخصر من المنفصل، فكان هو األصل((الضمير المتّ  أنّ  وال شكّ 

                                                           
 140 :شرح العوامل في النحوينظر:  ( 1)
 .300 :الرسالة التهليلية ( 2)
 .251 :موضح أسرار النحو ( 3)



 الفاضل الهنديأدلة الصناعة النحوية عند  الفصل الثاني                               

 

124 

في موضع آخر ))حذف عائد الموصول إن كانت )ما( موصولة اسمية، لالختصار 
 .(1)والوزن والتوجيه((

أو حركة، ويستدعي بها االتجاه  ا  المعرب كلمة أو حرف علة االستثقال: هي علة الستثقال -2
. ومثالها، ما ذكره في حديثه عن اإلعراب في مقدمة الموضح قال: ))فإن (2)إلى التخفيف

)قاٍض(  قلت: ِلَم كان إعراب )قاٍض( حال الرفع والجر تقديريا  دون النصب؟ قلُت: ألنّ 
وكالهما  أو الكسر مع الياء، لو ظهر اإلعراب فيه حال الرفع والجر، الجتمع الضمّ 

زمه اجتماع المثلين، ستالا الثاني فال أمّ و اجتماع الضدين،  ستالزمهفال ا األول؛ أمّ ثقيالن
ظ باإلعراب اجتماع الفتحة مع الياء، وهو ال التلفّ من ه يلزم نّ فأبخالف حالة النصب، 

 .(3)لفظيا (( فيها ا ذكرنا، فلذا كان اإلعرابشيئا  ممّ  يستلزم
ير الحكم النحوي، ومثالها الرجوع إلى األصل ومراعاته في تقدعلة األصل: ويقصد بها  -3

م زيد في جوازم المضارع التي تجزم فعال  واحدا  )لما( وتختص بجواز حذف فعله نحو )ند
، ومن (4)فزيدت عليه )ما( فنابت مناب الفعل (لم)أصله  ألنّ  ؛مالنَّدولما( أي: لما ينفعه 

في قول السيد  (فزعا  م)لسبب تنكير يضا  في شرحه للقصيدة في توضيحه األمثلة أ
 :(5)الحميري

 م م فز عًا ك  لو أعلمت  فقال  
 عواتصن   م عسيت م فيه أن  ك نت  

األصل خبر ه مخبر به وفي ه األصل ألنّ ا إن كان مفعوال  ثانيا ، فألنّ قال: ))إمّ 
أن يكون المخبر عنه نكرة  ه يصحّ ل منكرا  فإنّ و خصوصا  إذا قّدر المفعول األوّ  ،المبتدأ

                                                           
 .423 في شرح العينية الحميرية: الآللئ العبقرية ( 1)
 .36 محمد سمير اللبدي: ينظر: معجم المصطلحات النحوية والصرفية، ( 2)
 .242 :موضح أسرار النحو ( 3)
 .81-80 :ينظر: شرح العوامل في النحو(  4)
 .129: الديوان :ينظر(  5)
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إلبهام، ويشمل التقديرين رعاية إن كان مفعوال  أول، فللتعظيم وا والمخبر به معرفة وأما
 .(1)الوزن((

ومن  ،(2)ه األولى باالستعمالألنّ  ؛شيءعلة األولى: ويقصد بها ترجيح شيء على  -4
)ال يقال: أعلم فاضل زيدا  عمرا ( بأن يقع الثالث مقام أمثلتها قوله في موضوع الفعل: )) 

والثاني مأخوذ،  ، األول آخذ ألنّ  ل من باب )أعطيت( أولى من الثاني...الفاعل واألو 
ن جاز أعطي درهم زيدا (()أعطي زيد درهما  أن يقال:  ىفاألول  .(3)( وا 

موضوع )المستثنى( إذ قال الفاضل الهندي: ))فإن قلَت: لم اختير ومثالها أيضا  في 
ه إذا ُجعل بدال  كان مطابقا  للمستثنى منه، بخالف ما إذا ُجعل مستثنى، البدل؟ قلُت: ألنّ 

 .(4)ومطابقة الجزئي لكليته الشامل له ولغيره، أولى من عدم المطابقة((
النحو العربي وتعني حرية في إدارة من اللبس: هي مظهر من مظاهر التخفيف في علة أ -5

. ومن أمثلتها، ما جاء في (5)وجوه الكالم تقديما  وتأخيرا  حذفا ، وتوسعا ، وزيادة وغيرها
فصل يجب أن يُ  ئذحينو خبر المبتدأ قد يكون معرفة،  المبني من األسماء قال: ))أعلم أنّ 

للمبتدأ في اإلفراد والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث،  مطابقةٍ  بينه وبين المبتدأ بصيغةٍ 
ه فإنّ  ،أفعل من كذا(س الخبر بالصفة، ومثل المعرفة )لتب يم، لئاّل والغيبة والخطاب والتكلّ 
قول:)زيد هو المنطلق(، و)كان زيد هو المنطلق(، وقوله تعالى: في حكم المعرفة، فت

اشار الفاضل الهندي  (6)وغير ذلك(( ]117المائدة /من اآلية سورة [﴾بَ يْ قِ الرَّ  نتَ أَ  تَ نْ كُ ﴿
بكالمه أن الخبر إذا كان معرفة يجب أن يفصل بينه وبين المبتدأ إلى )ضمير الفصل( 

                                                           
 .281 الآللئ العبقرية في شرح العينية الحميرية: ( 1)
 .31 :النحو، البن الوراقينظر: علل (  2)
 .170 :شرح العوامل في النحو ( 3)
 .357 :موضح أسرار النحو ( 4)
 .130 :ينظر: نظرية التعليل في النحو العربي، حسن خميس الملخ ( 5)
 .257موضح أسرار النحو،  ( 6)
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، فقولنا: زيد  (1)وهو الضمير الذي يفصل بين الخبر والصفة حتى اليلتبس الخبر بالصفة
هو المنطلق فلو لم نأت ب)هو( ألحتمل أن يكون المنطلق صفة لزيد وأن يكون خبرا  

  عنه ، فلما أتينا ب)هو( تعين أن يكون )المنطلق( خبرا  عن زيد.
مت قدّ فيحتمل أن يكون اللتباسها إن  م الحال،ومن األمثلة أيضا  في قوله: ))وأما عدم تقدّ 

ل التأويل به احتم الّ يكون جامدا ، فإن ُأّول بالمشتق جرى فيه االلتباس وا    أنرف إالّ بعامل الظّ 
 .(2)ق الظرف به، وبالجملة فااللتباس جاٍر في الكل((لتعلّ 
علة التخفيف: ويراد بها ما يتصل بطبيعة العرب وميلهم إلى اإليجاز واالختصار  -6

المضاف قال: ))امتنع ، ومثلها في موضوع (3)والتخفيف في كالمهم إذا لم يكن مخال  
وقوع النكرة صفة للمعرفة، وجاز )الضاربا زيد( و )الضاربو زيد( إلفادة التخفيف وهو 

 .(4)لضارب زيد( لعدم وجود التخفيف((احذف النون وامتنع )
علة التشبيه: ووردت هذه العلة بشكل كثير في كتب النحويين وهذه العلة تقوم على  -7

لصفة المشبهة . ومن األمثلة ما قاله في موضوع ا(5)واحدا  إعطاء المتشابهين حكما  
 ،فراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيثها تشبه اسم الفاعل في اإلنّ ما سميت مشبه أل))إنّ 

 .(6)...((حسنة، حسنتان نحو: حسن، حسنان، حسنون،
. ومن (7)بها بقصد التوضيح والتمييز بين حكمين متشابهين علة الفرق: وهي علة يؤتى -8

الواحد( إلى )من  قال: )) ويجب أن يعلم أنّ  سماء العددأاألمثلة عليها ما ورد في 
واحدة(، و)اثنان(، لحق، تقول : )واحد(، و)لحق التاء، والمذكر ال يُ )الثالث( للمؤنث يُ 

                                                           
(1

 
 .1/565وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد:  ،1/327وشرح ابن عقيل:  ،33ينظر: الكافية:  (

 .106، في شرح العينية الحميرية الآللئ العبقرية ( 2)
 .76، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، 60ينظر: علل النحو،  (  3)
 .194-193شرح العوامل في النحو،  ( 4)
 .67ينظر: علل النحو،  ( 5)
 .188-186شرح العوامل في النحو،  ( 6)
 .84:ينظر: علل النحو ( 7)
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مرؤ(، و)امرآن(، و)امرأة(، و)امرأتان(، ومن الثالث إلى )العشرة( بالعكس و)اثنتان(، و)ا
نما  ذا  ألنّ  ؛ عل ذلكفُ وا  العدد فرع المعدود، والمعدود إذا كان للمذكر لم تلحق به التاء، وا 

كان للمؤنث لحقته ، فأعطي للفرع حكم عكس حكم األصل للفرق بينهما هذا هو الوجه 
 . (1)الوجيه((

 : على من كسرها أنّ قلتَ  قال: ))فإنْ  مالكسر لاّل  الفتح ذكره في مواضعما ومن أمثلتها 
ا وبين فرقا  بينه :ته... قلناعلى السكون لخفّ  أن يبنى ،الحروف في األصل في البناء ال سيما

ا كان حكمه، ولمّ هو الكسر وما ب ة، أثرها الذيبق حركة الجارّ الم االبتداء، ولم يعكس ليطا
 الّ إفيها مع األصل  به ضمير جعلتالم االبتداء ال يتصل  االفتراق في الضمائر حاصال  فإنّ 

بقاها كسر ما قبلها قويّ ءفي الياء، فإن استدعا ها في المستغاث على الفتح للفرق بين ء، وا 
 .(2)المستغاث والمستغاث له، وكسرها في المعطوف لحصول الفرق بالعطف((

ه يؤدي إلى المناسبة أو ألنّ  ؛غيرهعلة المناسبة: ويقصد بها اختيار أمر من األمور دون  -9
ر دّ قلَت: لم قُ  ))فإنالمشاكلة في الكالم، فمن ذلك ما أورده في مقدمة الموضح قال: 

األلف ال تقبل اإلعراب  قلُت: ألنّ  ( و )غالمي( في األحول الثالث؟ااإلعراب في )عص  
به ياء . وكذا االسم الملحق ا(كـ)العصا( أو محذوفة كـ )عص   ، سواء كانت مذكورة  أصال  
مناسبة، فال اله يجب أن يكسر آخره، لمناسبة الياء فالكسرة التي فيه كسرة نّ م، فألّ المتك

. (3)اء المناسبة هذا ما قيله يلزم انتففإنّ  ،وال بكسرة اإلعراب وال فتحةٍ  يجوز تبديله بضمةٍ 
 عرابية  إ ه يحصل بالكسرةِ أنّ  للياء وال شكّ  الغرض مناسبة آخر الكلمة وهو سهٌو، ألنّ 

 .  (4)((...غيرها وأكانت 

                                                           
 401 :سرار النحوموضح أ ( 1)
 .92 في شرح العينية الحميرية: الآللئ العبقرية ( 2)
1/80يائية :ضينظر: الفوائد ال (3)   
 .242-241 :سرار النحوموضح أ ( 4)
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قول الوصف بـ )الرقش( عما تقدمه في  ومن األمثلة أيضا  في توضيحه سبب تأخير
 :(1)السيد الحميري

 م ؤنس ما بها دار   سم  بر  
 ع  ق  رى و  في الث   إال صالل                        

 هانفثات   الموت   يخاف   رقش  
 ها منقع  في أنياب   والسم  

دار، ويعلم ق بالمه سواء كان نعتا  واحدا  أو نعتين بما يتعلّ ما تقدّ  ))ووجهه أنّ  قال:
ناسب التقديم ر منها، فصافها بحالة عجيبة يتحيّ محاء الرسوم واتّ منه نعتها باإلقفار وا  

ع( عن الظرف إن وهذا هو الوجه في تأخير )وقّ  ،األوصافق بها من على ما ال يتعلّ 
 .(2)من التوجيه ورعاية الوزن والقافية(( مكان صفة، مع ما تقدّ 

))أحد األحكام التي تتصف بها التعبيرات في طرق تركيبها علة الوجوب:  -10
عرابها(( يسند المبني للمفعول إلى و . ومن أمثلتها ما ذكره في باب الفعل قال: ))(3)وا 

ها ال يقعان والثالث من باب )أعلمت( فإنّ  ،مفعول به إال إذا كان الثاني من باب )علمت(
المفعول الثاني منه مسند إلى المفعول األول  مقام الفاعل وال يقال: )علم قائم زيدا ( ألنّ 

ليه في قام الفاعل لكان مسندا  ومسندا  إدائما ، لكونهما مبتدأ وخبرا  في األصل، فلو وقع م
 .(4)حالة واحدة وهو غير جائز((

                                                           
 .129ينظر: ديوان السيد الحميري: ( 1)
 173 الآللئ العبقرية في شرح العينية الحميرية: ( 2)
 .239-238 :المصطلحات النحوية والصرفيةمعجم  ( 3)
 .170-169 :شرح العوامل في النحو ( 4)
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))من خواصها:  :أفعال القلوب قالومن األمثلة كذلك ما ذكره في بيان خواص   
بدون  الكالم ال يتمّ  وذلك ألنّ  ؛محالةكر أحد مفعوليها، وجب ذكر اآلخر ال ه إذا ذُ أنّ 

 .(1)الكالم(( ه بدونهما أيضا  يتمّ ذفا معا  فهو جائز، ألنّ إذا حُ  . نعم،ذكرهما معا  
النحوية في أذهان خ القواعد ليرس ؛لقد اعتمد الفاضل الهندي كثيرا  على التعليل

ولكن من من أقسام العلل التي ذكرها النحاة  ا  معتبر  ا  المتعلمين، لهذا وجدناه استعمل عدد
 دون أن يشير إلى هذه األقسام باالسم.

 
 

 

 جماعثالثا: اإل

صل الثالث من األصول النحوية المعتمدة بعد السماع والقياس، ويقصد به هو األ
صدار حكم نحوي أو ترجيح مسألة . أي اتفاقهم في إ(2)والكوفة(())إجماع نحاة البلدين البصرة 

 على أخرى أو رفض رأي من اآلراء او غيرها.

ه  ص له بابا  في كتابجماع واعتنوا به منهم ابن جني فقد خصّ وقد تحدث العلماء عن اإل
 أنّ علم ااه )باب القول على إجماع أهل العربية متى يكون حجة(، قال فيه: ))الخصائص سمّ 

المنصوص والمقيس   يخالفما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده أاّل إجماع أهل البلدين إنّ 
د رِ ه لم يَ أنّ وذلك  ،ة عليهيده بذلك فال يكون إجماعهم حجّ  لم يعطِ  على المنصوص، فأّما إن

كما جاء النص عن رسول اهلل  ؛ يجتمعون على الخطأ ال همة أنّ نَّ ممن يطاع أمره في قرآن وال سُ 
نّ و تي ال تجتمع على ضاللة( )صلى اهلل عليه وآله وسلم( من قوله ) أمَّ  منتزع من  ِعْلم ما هوا 

                                                           
 .460 :سرار النحوموضح أ ( 1)
 .159 :االقتراح في أصول النحو ( 2)
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 وه وأبا عمر كان خليل نفسِ  ،وطريق نهجةٍ صحيحة  ةٍ فرق له عن علّ  نْ استقراء هذه اللغة، فكل مَ 
 .(1)فكره((

 جماع ويمكن إيجازها:من كالم السيوطي وابن جني اتضحت لنا شروط اإل

 أن يكون اإلجماع من النحويين فال يعتد بإجماع غيرهم من العامة. -1
أن يكون النحويون المجمعون من نحاة البلدين البصرة والكوفة، ويبدو أن المراد بنحاة  -2

 البلدين من تبنى رأي البصريين أو الكوفيين، وليس من نزل منازلهم.
 وال المقيس على المسموع.أن ال يخالف اإلجماع المسموع،  -3
ذلك قول  أن يكون اإلجماع اتفاقا  من النحويين جميعهم دون خرق من أحد ويدل على -4

 (.قول ابن جني )أهل البلدين (، وكذلكالسيوطي )نحاة البلدين
وقد تفاوت النحويون في عنايتهم باإلجماع واالحتجاج به في إثبات القواعد النحوية،  

في  اه ابن جني قد عّدا اإلجماع من أدلة الصناعة النحوية، فقد سبقهمفإذا كان السيوطي وقبل
إجماع النحويين حجة على من  عتّد به، وقد صّرح بأنّ إْذ تمسك بهذا األصل وا ذلك المبرد 

أصال  )يحيى  وصفه، والذين كتبوا في أصول النحو من المحدثين واعتدوا باإلجماع ب(2)خالفهم
الشاوي( في كتابه )ارتقاء السيادة(، وقد قسم كتابه على كتب فكان األول للسماع، والكتاب 

كروه أو يعتدوا به جماع، أما الذين رفضوا اإلجماع كأصل من أصول النحو ولم يذالثاني لإل
من لم يعتد  المحدثون فمنهم أيضا  ، وأما (3)فمن المتقدمين، ابن مالك عّده من األصول الضعيفة

من أصول النحو، إْذ درسوا أصول النحو، من دون ذكر اإلجماع،  كاألستاذ  به بوصفه أصال  
 سعيد األفغاني في كتابه )في أصول النحو(، وتمام حسان في كتابه )األصول( وغيرهم. 

                                                           
 .1/189 :الخصائص ( 1)
 .127 ، محمد خير الحلواني:صول في النحو العربي، و األ2/175:  ينظر: المقتضب ( 2)
 .128 األصول في النحو العربي، محمد خير الحلواني  : ينظر: ( 3)
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 جماعموقف الفاضل الهندي من اإل
هذا القول فلم يتجاوز ما ه تمثل بعد االطالع على مصنفات الفاضل الهندي تبين أنّ 

نّ  مع ما كان ملتزما  في األغلب، وكان ينبه على كثير من المسائل المجاتفق عليه النحويون، وا 
األقوى  ثبات حكم من األحكام، إال في موضع واحد حيث رأى أنّ عليها، وأحيانا  يتخذها حجة إل

الآللئ العبقرية في شرح مخالفة دعوى اإلجماع وهذا في حديثه عن تركيب )كأن( في كتابه )
عى حرف مركب عند الخليل وسيبويه وأكثر البصريين، وادّ  العينية الحميرية(، إذ قال:  ))كأنّ 

حرف  أّنه از وابن هشام الخضراوي عليه اإلجماع، ومن البصريين من ذهب إلىابن الخبّ 
 ن مجرد دعوىوأرى أّن في النص السابق اإلجماع عند النحويي (1)...(( بسيط، وهو االقوى

تكون هذه الّدعوى ليس لها  يحتمل أنّ ف والدعوى ليست بحجة،  ،واّدعى... عليه اإلجماع قال:
الفاضل الهندي لم يخالف اإلجماع أصال  هنا أيضا ، وفيما يأتي  وجود في األصل، وبذلك يكون

 نماذج لعنايته باإلجماع:

تكون لنفي مضمون الجملة حاال  عند أكثرهم  )ليس( ))في األفعال الناقصة ذكر  -
 .(2)((الستعمال العرب كذلك

د ه يمكن أن تؤكّ ه ال خالف في أنّ علم أنّ إلجماع في موضوع التأكيد قال: ))أومن نماذج ا -
ال؟ فذهب الكوفيون  يجوز أمأتأكيد المعنوي، الما الخالف في النكرة بالتأكيد اللفظي، إنّ 

، وال محذور، ن هو الحقّ ذهب الكوفييمإلى عدم الجواز... ف ه يجوز والبصريونإلى أنّ 
 .(3)واهلل أعلم بالصواب((

                                                           
 .192 :لآللئ العبقرية في شرح العينية الحميريةا( 1)
 .131 :شرح العوامل في النحو ( 2)
 .392 :موضح أسرار النحو ( 3)
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يز م الممِّ وقال في التمييز: ))فإن كان العامل اسما  جامدا ، فال يجوز باالتفاق أن يتقدّ  -
 .(1)ه اسم جامد عمله ضعيف ال يقوى على أن يعمل فيما قبله((على العامل، ألنّ 

باإلجماع في موضوع األفعال الناقصة، في حديثه عن جواز تقديم  ومن أمثلة استدالله -
أخبار األفعال الناقصة عليها، قال: ))أّما فيما ليس في أوله )ما(، فهو جائز باالتفاق، 

ا مّ فإنَّها شبيهة بالمفعول، فيجوز تقديمها عليها، كما يجوز تقديم المفعول على فعله، وأ
 وذلك ألّن )ما( في غير )مادام( للنفي، وقد عرفت أنّ  ؛فاقتفيما أوله )ما( فهو ممتنع باال

 .(2)مل )مادام( على غيره((ة الكالم، فال يعمل فيما قبله وحالنفي له صدار 
ومما أورده من أمثلة اإلجماع في حديثه عن حذف أحد مفعولي أفعال القلوب قال:  -

المفعولين معا  بمنزلة اسم واحد ألّن ه قليل مطلقا ، وسبب القّلة أّن ال خالف في أنّ ...))
مضمونهما معا  هو المفعول به في الحقيقة فحذف أحدهما بمنزلة حذف بعض أجزاء 

 . (3)الكلمة((
جماعهم وعدم مخالفتهم، لفاضل الهندي من أمثلة ميله إلى افي مصنفات او  تفاق النحاة وا 

من  أصال  يؤكد اعتداده بإجماع النحويين، بوصفه  واالحتجاج لمذهبهم شيء كثير، مما
 أصول النحو.

 رابعًا: استصحاب الحال
أبو  عتمدها النحاة في تثبيت قواعد النحو وأحكامه، عّرفههو آخر األصول التي ا

األنباري بقوله: ))إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في األصل عند عدم دليل النقل عن  بركاتال
ما يعرب  نّ األصل في األفعال البناء، وا   ألنّ  ؛ فعل األمر: إنما كان مبنيا  في األصل، كقولك 

                                                           
 .351المصدر نفسه: ( 1)
 .466 موضح اسرار النحو: ( 2)
 .256-255 :الآللئ العبقرية في شرح العينية الحميرية ( 3)
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، وعّرفه (1)وال دليل يدل على وجود الشبه فكان باقيا  على األصل في البناء(( ،منها لشبه االسم
قل عن األصل، وهو إبقاء ما كان على ما كان عند عدم دليل النهو أبو زكريا الشاوي بأّنه ))

البساطة في  ، حتى يوجد الناقل، وكذاعلى اإلعراب واألفعال على البناء اءسمكبقاء االمعتبر 
فالتمسك باألصل هو  ؛)كم( و )إذن( فال مطالبة عليه بخالف مّدعي الخروج عن األصل

األنباري: ))ومن عدل عن األصل، افتقر  أبو البركات وقال ، (2)التمسك باستصحاب الحال((
، ثم قال في (3)إلى إقامة الدليل، لعدوله عن األصل واستصحاب الحال أحد األدلة المعتبرة((

ما وجد هناك لهذا ال يجوز التمسك به و  ،استصحاب الحال من أضعف األدلةو لمع األدلة: ))
مع وجود دليل البناء من شبه الحرف إعراب االسم أال ترى أّنه ال يجوز التمسك به في  دليل ؛

، والذي (4)وكذلك ال يجوز التمسك في بناء الفعل مع وجود دليل اإلعراب(( ،أو تضمن معناه 
فهو يقول عن  ،األنباري البركات أبي هناك نوعا  من التناقض والغموض في نصيّ  يبدو أنّ 

ّنه دليل ضعيف تار استصحاب الحال إّنه دليل معتبر  ه أخرى، وقد ُيفسر كالمه بأنّ ة تار ة، وا 
عليه حين تنعدم األدلة األخرى من القرآن أو  ا  قصد أّن هذا الدليل يكون دليال  معتبرا  معتمد

ال يتمسك به عندما  ا  السنة أو الشعر أو كالم العرب أو القياس أو اإلجماع، ويكون دليال  ضعيف
  .ارض وجوده مع وجود األدلة األخرىيتع

الحال عند النحويين بصريين كانوا أم كوفيين فقد استدلوا به في مواضع أما استصحاب 
طلح استصحاب أو منهم يصرح بمص ا  كثيرة من سيبويه إلى األنباري ولكن لم نجد أحد

ل من األنباري في القرن السادس الهجري فهو أوّ  أبو البركات أن جاء استصحاب األصل إلى

                                                           
 .46  :اإلغراب في جدل اإلعراب ( 1)
 .97 :ارتقاء السيادة في علم أصول النحو ( 2)
 (40)المسألة:.1/245 :نصاف في مسائل الخالفاإل ( 3)
 .142 :لمع األدلة ( 4)
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، وأوضح تمام حّسان سبب ذلك بقوله: (1)النحويون بعده أورد لفظة استصحاب الحال ثم تناقلها
))ولست أتهم المؤلفين في أصول النحو بأّن تفاصيل نظرية االستصحاب لم تكن واضحة في 

 همم إذ لو كان األمر كذلك لما استطاعوا أْن يحسنوا التطبيق، وكل ما أوجهه إليهم أنّ انهأذه
هم لم ألنهم اتكلوا على شيوعها في زمانهم، أو ألنّ  ؛ ثباتتركوا الكثير من المعلومات دون إ

  .(2)ألّن االستصحاب كان عندهم من أضعف األدلة(( ؛يجدوا من الضروري إثباتها

 

 

 موقف الفاضل الهندي من االستصحاب

 بأدلة النحو األخرى، إاّل  وازنةعتماد على االستصحاب مكان الفاضل الهندي قليل اال
وتعليقاته على المسائل النحوية إلى إبقاء األصل وقد ذكرنا آنفا  أن التمسك ه أشار في حديثه أنّ 

 باألصل هو تمسك باستصحاب الحال، فمن األمثلة على ذلك:

ن كانت زائدة   - ، لكن األلف ليست قوله في علة إلحاق)اثنين( بالمثنى: ))ألّن النون فيه، وا 
  .(3)فاأللف أصلّي((لبت الياء ألفا  ، قُ أصل )اثنان( ثنيٌ  ألنّ  ؛ كذلك

ه ))ال يجوز فصل الضمير ومما أورده في موضوع المبني من األسماء في المضمر أنّ 
إذا لم يمكن  الوصل هو األصل، ومخالفة األصل ال تجوز إالّ  ألنّ  ؛ر الوصلإذا تعذّ  إالّ 

، ومما ذكره في حديثه عن الخالف في إعراب )أفعى(، و)أجدل(، (4)اإلجراء على األصل((

                                                           
بحث منشور في  ،عاطف فضل محمد خليل ،ينظر: استصحاب الحال بين أصول الفقه وأصول النحو ( 1)

 .18/338 [،36]العدد  ،مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها
 .107 :األصول ( 2)
 .239 :موضح أسرار النحو ( 3)
 .251 :المصدر نفسه ( 4)
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رف، فيجب األصل في االسم الصّ  ألنّ  ؛ أّنها منصرفةٌ  منصرفة أم ال؟ قال: ))والحقّ أو)أخيل( 
  .، أي وليس هنالك دليل(1)، وهنا ليس((حكم به ما لم ُيقم على خالفه دليلٌ أن يُ 

نّ فقال: ))سبب فتح التاء للمخاطب الواحد وفي موضع آخر تحدث عن  حت فرقا  ما ُفتِ وا 
ّنما لم تكسر وتفتح تاء خطاب المؤنث ؛ ألّن  المؤنث،بينها وبين )تاء( المتكّلم و)تاء( خطاب  وا 

خطاب المذكر أكثر فناسب التخفيف ؛ وألّن األصل في األلفاظ الموضوعة على حرف واحد أن 
ّنما أصل فُاعطي األصل ، و  تكون مفتوحة كما عرفت والمذكر ؛ ألّنه  ُأعطي الضم تاء المتكّلما 

لّما كان اعرف المضمرات ُأريد أن يجعل له نوع من شبه استقالل فجرت خفته بأن ضّمت ، 
  .(2)((فإّن الضمة حركة ثقيلة تقوم مقام حرف آخر

                                                           
 .435 :المصدر نفسه ( 1)
 .240:الآللئ العبقرية في شرح العينية الحميرية ( 2)
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 الفصل الثالث

 شخصية الفاضل الهندي العلمية
للمؤلف  تضح أنّ ا بالبحث،ة اصّ خمؤلفات الفاضل الهندي النحوية الطالع على بعد اال

لعلماء، وترجيحاته، ا على شخصية علمية جريئة، وحاضرة في ُمَصَنفاته، تمثلت في ردوده
ما  لغيره من العلماء في آرائهم جميعا ، بل كان يختار ومناقشاته، وتضعيفاته، فهو لم يكن مسلّ 

 وينتقد ما يراه ضعيفا .عنده الصواب لى إما يراه أقرب 

، بل تفاوت بين ُمَصّنف جميعها فاتهاألمر لم يكن على مستوى واحد في مصنَّ لكن هذا 
كتاب )موضح أسرار النحو(، وقد أوضح  فيه هو أكثر ُمصنف برزت شخصيته العلميةو وآخر، 

اهلل ما  هبلغ-ّلص إخواني قال: ))التمس مني بعض خاّلني وخُ  إذسبب ذلك في مقدمة كتابه 
لى اقتناص الحقائق من المعاني، إالدرس عندي، وكان له شوق وقد كان مشتغال  ب -يتمناه

المخّل،  زقتباس الدقائق من المثاني، أن أكتب له كتابا  في علم النحو، متنكبا  عن اإليجااو 
ة ، مشتمال  على قواعده وعوائده، وتحقيقاته وفوائده، محتويا  على المذاهب الحقّ واالسهاب المملّ 

 .(1)سعفته بموجب ملتمسه، فشرعت في تأليفه((أين لي، و عندي، ودفع بشبه المخالف

طلب من أصحابه  لكتاب هواففي النص المذكور صرَّح الفاضل الهندي بأن تأليفه 
وهي أن يحتوي كتابه )الموضح(  لتمسوا وطلبوا طريقة  لتأليفأنهم اويالحظ أيضا   وطالبه،

يجاز المخّل، مشفوعا  باألدلة، بعيدا  عن اإله ، وانتقاداتعلى اجتهاداته النحوية واختياراته
 واإلسهاب الممّل.

ه عالٌم مختٌص به، على الرغم من وهذا دليل على ُمكنته وبراعته في علم النحو، وكأنّ   
 التعليمية بهذه الطريقة لطلبهم فأّلف كتابهستجاب الفاضل الهندي ا ، فقد اأصولي ا  ه كان فقيهنّ أ

                                                           
 .221 :موضح أسرار النحو، مقدمة المؤلف (1)
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 وقد اتسمبالنحو،  كتابه خاٌص  نّ إص في التأليف أي السهلة السلسة مع التزامه منهج التخصّ 
  .يجاز مع مراعاة اإلحاطة الكاملةوالتزام المنهج التعليمي واإلالّدقة ب

نجده في األعم ية( ر العبقرية في شرح العينية الحمي الآللئكتابه ) وعند االطالع على
به، وأما بالنسبة إلى مناقشاته لى صاحإرأي  حريصا  على نسبة كلّ عارضا  لآلراء األغلب 
كانت قليلة جدا  موازنة مع كتاب )موضح أسرار النحو(؛  فقد وترجيحاته، وانتقاداته العلمية،

الشعر  شرح من قصائد السيد الحميري، والمعروف أنّ شعرية  شرح لقصيدةٍ  والعلة في ذلك أّنه
ذلك لبين صوت، وصرف، ونحو، وداللة، وبالغة، وتاريخ، وغيرها، فمتنوعا  فيه يكون الكالم 

بعرضه غالبا  كتفى القصيدة بالمناقشات والردود والترجيحات، فللم يثقل الفاضل الهندي شرحه 
 آلراء.ل

وهذه اآلراء  ،كتفى بعرضهااأو ربما كان الفاضل الهندي مقتنعا  بكل ما أورده من آراء ف 
طالع على العلوم فه بعد أن قطع شوطا  كبيرا  من االه ألّ لى أنّ إلمامه الواسع وربما تشير إتمثل 

والمعارف فصّب فيه خبرته الواسعة فخرج كتابه بهذه الصورة الموسوعية المميزة، التي يستطيع 
 عند مطالعته. ئيقف عليها القار  أنْ 

 في ح بذكر العلماء فيه إالّ لم يصرّ نجده )شرح العوامل في النحو(  وعند تصفح كتابه 
هم أو رفضها، ولم يصّرح بموقفه من المدارس النحوية ئلى تأييد آراإمواضع قليلة من غير إشارة 

 في هذا الكتاب، ولعل سبب ذلك إيجاز شرحه واختصاره. أيضا  

فلم  أيضا   رسالة صغيرة، موجزة، ومختصرة هانجد أنّ )التهليلية(  وعند الرجوع إلى رسالته  
ف )التهليلية( بعقلية الفقيه ه ألّ أنّ في ذلك يصّرح فيها بذكر أي عالم نحوي، ومن األسباب 

على وبرزت شخصيته فيها  ،إذ ساد فيها التحليل اللغوي العقلي بعيدا  عن االستشهاداألصولي؛ 
 ،بهالى أصحاإالرغم من اختصارها بترجيح اآلراء، وتضعيفها، وتعليل ذلك، من غير أن ينسبها 

ختياراته وردوده في موقفه من اثبت جدارته وجهده وجرأته في أفالفاضل الهندي في مصنفاته 
 النحاة، وموقفه من المدارس النحوية.
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لنحوية مرتبة حسب ورودها على موقفه من المدارس ا للداللةوسأعرض بعض المسائل 
 حسب وفياتهم. منفردين موقفه من النحويين وبعضها للداللة على ،بهفي كت

 موقف الفاضل الهندي من المدارس النحوية
الفاضل الهندي لم يكن منتميا  لمذهب معين بل كان يعرض الخالف ويذكر  يبدو أنّ 

منها وقد قال  يخالف، فلم يعلن انتسابه إلى أي  المسألة بين المدرستين، وبعدها يجتهد ليؤيد أو 
د بمذهب البصريين، و: ))ليس المستنبط مكلفا  بالتعبّ في )قراح االقتراح( في أحوال مستنبط النح

ليه قياسه ورأيه، ولم يخالف ى إيختار بينهما مذهبا  آخر إن أدّ أو الكوفيين، بل له أن 
 .(1)النص((

وقد أتضح لي من هذه الدراسة أنَّ الفاضل الهندي خالف البصريين في بعض المسائل 
وافق  ولكن المسائل التي وافق فيها البصريين أكثر من المسائل التي ،وخالف الكوفيين أيضا  

منهما وبذلك ال يمكن أن نصنِّف الفاضل في مدرسة نحوية  فيها الكوفيين، وهو ال يتعصب أليّ 
 بعينها. 

تبعه في عرض مسائل الخالف أني أورد األقوال في كل مسألة مع ذكر والمنهج الذي سا
القول المرّجح عند الفاضل الهندي آخر األقوال مع التعليل إن وجد، األدلة أحيانا ، جاعلة 

كتفية بالعبارة الواضحة من اختياره أو رّده حينا  معارضة  طريقته في عرضه للمسألة حينا ، و 
 مع التعليل أو التعليق إْن أمكن.ما يبدو لي آخر، وبعد ذلك أذكر 

 

 

 

                                                           
  30: قراح االقتراح (1)
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 أواًل: موافقاته للبصريين:
المسائل في كتابه )موضح أسرار النحو( واكتفيت بعرض خمسة نماذج منها ووردت هذه 

 مرتبة حسب ورودها في كتابه.

 عامل المبتدأ والخبر -1
المبتدأ مرفوع باالبتداء، واختلفوا في تحديد معنى االبتداء الذي  اتفق البصريون على أنّ   

 .(1) ؟ثانيا  كونه أوال  مقتضيا   أهو التعري من العوامل اللفظية أميرفع المبتدأ، 

المبتدأ مرفوع بالخبر، وقالت  أما الكوفيون فقد افترقوا في ذلك، فقالت طائفة منهم: إنّ   
 .(2)ه يرتفع بما يعود عليه من الخبرإنّ  طائفة أخرى:

، (3)ه مرفوع باالبتداء، أو بالمبتدأ، أو بهما معا  أما رافع الخبر فقد ذهب البصريون إلى أنّ 
 .(4)الخبر مرفوع بالمبتدأ، وعليه فالمبتدأ والخبر يترافعان والكوفيون اتفقوا على أنّ 

باالبتداء، ودليل  ا  وقد رّجح الفاضل الهندي مذهب البصريين الذي يجعل المبتدأ مرفوع
ترجيحه تعريفه للمبتدأ إذ قال: ))االسم المعمول بالعامل المعنوي دون اللفظي، أو الصفة 

 .(5)المذكورة بعد حرف النفي، أو االستفهام((

   

                                                           
أبو البقاء  ،ين عن مذاهب النحويينيوالتب ،(5، )المسألة: 1/38: نصاف في مسائل الخالف ينظر: اإل (1)

 :شرح التصريح ،1/126 :عراباإلالبناء و واللباب في علل ،(27،)المسألة:225-224 العكبري:
1/196. 

 نفسها.أوالصفحات  ،نفسهاأينظر: المصادر  (2)
 ..1/364 :همع الهوامعو ،3/1085 :الضرب فوارتشا ،1/38 :نصاف في مسائل الخالفينظر: اإل (3)
 نفسها.أوالصفحات  ،نفسهاأالمصادر ينظر:  (4)
 .283 :النحو أسرارموضح  (5)
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فقصد بالعامل المعنوي دون اللفظي )االبتداء(. بعد تعريفه للمبتدأ باللفظ الذي ُذِكر آنفا  ذكر 
كل اسم ابتدأته  :هبأنّ  العلماء بقوله: ))فاعلم أّن بعضهم عّرف المبتدأ تعريف المبتدأ ألحد

 .(1)وعريته عن العوامل اللفظية لفظا  أو تقديرا ((

ثم فّصل القول في الفرق بين تعريفه وهذا التعريف ))وال شقاق بين هذا التعريف والذي   
 .(2)ذكرنا إال بزيادة لفظة )كّل( و )ابتدأته(...((

ليه البصريون ثم ذكر هو على ما ذهب إ أوضحه من التعريفينما  وبعدها صّرح بأنّ   
المبتدأ مجرد  ما ُذكر في التعريفين من أنّ  الكالم في مذهب الفريقين وأدلتهم، قال: ))ثم اعلم أنّ 

العامل فيه ما في النفس من  ما هو على مذهب البصريين، من أنّ عن العوامل اللفظية، إنّ 
 ا دليل األولين: فهو أنّ العامل هو الخبر، أمّ  ا الكوفيون فيذهبون إلى أنّ اإلخبار عنه، وأمّ 

ث اللفظ في المعمول، فاعتبار األصل إذا يفظ من حالعامل في الحقيقة هو المعنى، إذ ال أثر للّ 
إلى المبتدأ في األكثر، وهو  مسندٌ الخبر  ا دليل الثاني: فهو أنّ بل واجب، وأمّ  ،أمكن أولى

 .(3))) يصلح للعمل فيجب أخذه عامال  

ا ال نسّلم أّنه يجب أخذه عامال  إذا جاب عن دليل الكوفيين بقوله: ))الجواب: أنّ وقد أ
 . (4) أمكن، لما ذكرنا من أّنه ال مدخل للفظ في العمل((

بتداء بوساطة أنَّ الخبر مرفوع باال، وهو (5)وأحسُب أنَّ الرأي ما ذهب إليه ابن األنباري
  َتَقع إالّ المبتدأ، ذلك أنَّ المبتدأ اسم، فاألصل في األسماء أاّل تعمل، ولما كانت مرتبة الخبر ال

بتداء يعمل في الخبر عند وجود المبتدأ. والدليل على صحة ما ذهب إليه بعد المبتدأ فاال

                                                           
 .72إذ عّرفه هكذا في أسرار العربية :وقصد ببعضهم أبا البركات األنباري  ،285 :موضح أسرار النحو (1)
 .285 :المصدر نفسه (2)
 .286 المصدر نفسه: ( 3)
  286:المصدر نفسه ( 4)
 (5)المسألة: .40-1/39 :الخالف مسائلنصاف في ينظر: اإل (5)
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والحطب، فالتسخين إنما حصل بالنار وحدها  األنباري أنَّ النار تسخن الماء بواسطة القدر،
 .(1)هنا االبتداءافكذلك ه

 ليهإالخالف في ترخيم المنادى المضاف  -2
سم المراد ترخيمه أن يكون مفردا ، وال يجوز عندهم ترخيم ما كان شرط البصريون لال

ره ويغيّ مضافا  وحجتهم في ذلك أن االسم المرخم منادى في األصل، ))النداء يؤثر فيه البناء 
ا غيره النداء عّما كان عليه مّ أنه كان معربا  فصار مبنيا ؟ فل عما كان عليه قبل النداء، أال ترى

ا ما كان من اإلعراب قبل النداء جاز فيه الترخيم، ألّنه تغيير، والتغيير ُيؤَنس بالتغيير، فأمّ 
بعد  قبل النداء، أال ترى أّنه معرب هالنداء لم ُيؤثر فيه البناء ولم ُيغّيره عّما كان علي مضافا  فإنّ 

 .(2)((؟النداء كما هو معرب قبل النداء

ين ليه محتجّ إلى جواز ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف إفي حين ذهب الكوفيون   
 ]الطويل[ : (4)، كقول الشاعر(3)بما ورد من االستعمال في ذلك

 كرم  واحفظوا             ع يا آل   كمخذوا حظ  

 ذكر  ت بالغيب   ا فالر حم  أواصرن  

  .كرَم( وأصلها )آل عكرمة(فحذفوا التاء من )آل ع

 ]الطويل[ :(5)وقول اآلخر

ر ة                       ر أبا ع    و  ال تبعد فكل  ابن ح 

                                                           
 .40-1/39 المصدر نفسه: ينظر: (1)
 (.48:مسألة ) ،1/286 المصدر نفسه: (2)
لرضي على الكافية: شرح ا ،1/375 ، البن يعيش:شرح المفصل، و239 :العربية أسرارينظر:  (3)

 .2228-5/2227 ،الضرب ، وارتشاف1/394
 .57 :ديوانه ،بي سلمىأالبيت لزهير بن  (4)
 ،1/394 على الكافية: وشرح الرضي ،239 :العربية أسراروهو من شواهد  ،البيت ال يعرف قائله (5)

 .2/339 :وخزانة األدب ،2/252: وشرح التصريح
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 سيدعوه داعي ميتة  ف ي جيب  

 )ابا عروة(. صلبا ُعرَو( واألأمت )خِ فرُ 

 بيانه شروط ترخيم المنادى قال: ))فاعلم أنّ لى هذا الخالف في إأشار الفاضل الهندي 
 .(1) ...(( البصريين والكوفيين اختلفوا في بعض تلك الشروط

هذا الترخيم ليس من ترخيم المنادى  ال : ))والجواب: أنّ معلّ أحد المذهبين  رأي ثم رّجح  
ليس نفس ليه إالمضاف  ألنّ  ؛منادى لضرورة الشعرما هو ترخيم اسم غير البشيٍء، بل إنّ 

 .(2) غير المنادى مطلقا ، ُيرخم لضرورة الشعر(( المنادى، وال خالف في أنّ 

لى سيبويه وسائر البصريين فقد جعل سيبويه في كتابه بابا  إوهو في إجابته هذه مستندا   
 .(3) اه )باب ما رخمت الشعراء في غير النداء اضطرارا (سمّ 

نَّ ما أل الكوفيين؛أي البصريين ورّد رأي ح ر ويتضح من ذلك أنَّ الفاضل الهندي رجّ 
 ذكروه من أمثلة لترخيم المنادى المضاف إليه كان ألجل الضرورة الشعرية.

 ساكن ثالثهالذي  الرباعي الخالف في ترخيم المنادى -3
ي قبل آخره ساكن، فذهب اختلف النحويون في طريقة ترخيم المنادى المفرد الذ

حركة االسم  بقاء الساكن، ودليلهم أنَّ إخير فقط مع يرخم بحذف الحرف األ أّنهلى إالبصريون 
فمثال ذلك ما بعد دخول الترخيم كما كانت قبل دخول الترخيم ضم وفتح وكسر،  ةالمرخم باقي

بعض الك( )يا ماِل(، وقد قرأ ( وفي )مالِ ْرُثن( )يا ُبْرُث( وفي )َجْعَفر( )يا جْعفَ بُ في )نقوله 
 )يابترخيم كلمة مالك إلى  ،] 77الزخرف/ من اآلية  سورة[ ﴾يَا َمالُِك لِيَْقِض َعلَْينَا َربُّكَ  َونَاَدْوا﴿

كل واحدة من هذه  ىبقت إذ ،(4)ها قراءة أمير المؤمنين علي )عليه السالم(ر أنّ كِ وذُ  ماِل( 

                                                           
 .320 :النحو أسرارموضح  (1)
 .321المصدر نفسه:  (2)
 .2/269ينظر: الكتاب:  (3)
 .16/116 :أبو عبد هللا محمد القرطبي ،ينظر: تفسير القرطبي ( 4)
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ما بقيت على الحركات إنّ  ألنّ ؛ الحركات بعد دخول الترخيم كما كانت قبل وجود الترخيم  وهذا 
بها اتمام االسم، ولو لم يكن كذلك لكان يجب أن يحرك المرخم بحركة ليكون ما كانت عليه 

 .(1) واحدة

ه لو نّ أخير والساكن، ودليلهم ي األألى جواز حذف الحرفين إحين ذهب الكوفيون في   
 .(2)و الحروف المبنية، وهذا خالف األصلأاألدوات  ألشبهبقي الساكن 

حذف لكان ينبغي أن يُ  ؛معتبرا   هذا ه لو كان))ألنّ  ؛ه غير صحيحرأي الكوفيين بأنّ ّد ورُ   
فدل على  ؛قائل بهم، وال لى المتكلّ إشابه المضاف يُ  لى أنّ إالحرف المكسور، لئال يؤدي ذلك 

 .(3) ليه((إفساد ما ذهبوا 

د الفاضل الهندي رأي البصريين ورّد اإلجابة عن رأي الكوفيين بإجابة أبي البركات أيّ و   
 ،(4) ن الساكن إذا بقي ))ألشبه الحروف وهو ممنوع((أاألنباري فعندما ذكر الكوفيون في دليلهم 

را ، ه ممنوع، كيف وقد جاءت األسماء المشابهة للحرف كثينّ أسّلم نأجاب الفاضل الهندي: ))ال 
اء يلى إه يشبه المضاف ألنّ  ؛وز أن يكون االسم مكسور اآلخرجوأيضا  لو صحَّ لزم أن ال ي

لى األلف إلى الياء المقلوبة إه يشبه المضاف ألنّ  ؛المتكلم المحذوفة، وكذلك مفتوح اآلخر
ثم ذكر الفاضل الهندي إجابته: ))وأقول: مقصود  ،(6) في الجواب(( (5)المحذوفة، هذا ما قيل

ن كان نكرة ، وليس ا  ه لو ُأبقي الساكن، ألشبه مبني األصل، فيلزم أن يكون مبنيا ، و الكوفيين أنّ 
أن يقال: ال تكفي هذه المشابهة  وال يخفى أّنه حتى يندفع هذا الجواب، فالجواب الحقّ  .كذلك

الهندي لم يأخذ برأي الكوفيين القائل بحذف الحرف ساكن  . ويتضح أنَّ الفاضل(7) في البناء((
                                                           

 (.50:مسألة ) ،1/296 :نصاف في مسائل الخالفاإلينظر:  (1)
 .(58مسألة :)، 459-458 :والتبيين عن مذاهب النحويين ،1/379 ، البن يعيش:ينظر: شرح المفصل (2)
 .242:العربية أسرار (3)
 .322 :النحو أسرارموضح  (4)
 ،1/297 :واإلنصاف في مسائل الخالف ،242 :العربية أسرارينظر:  ،القائل أبو بركات األنباري (5)

 .(50:مسألة )
 .323-322 :النحو أسرارموضح  (6)
 .323 :المصدر نفسه( 7)
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المنادى  ألّن النحاة لم يحذفوا الحرف المكسور في ؛سماءاأل يشبه األدوات وما تشبهها من لئال
 اء المتكلم.لئال يشابه المضاف إلى ي

 الخالف في تقديم خبر ليس عليها -4
 منعوا تقديمه (2)والمبرد (1)الكوفيين يجوز تقديم الخبر في أخوات كان إال خبر ليس فإنّ 

تقديمه، نحو: قائما  ليس زيد وقد  (3)وأجاز البصريون ،؛ لعدم تصرفها وشبهها بالحرفعليها
ا : ))ولنا في جوازه رواية ودراية، فأمّ هأورد ابن برهان العكبري أدلة البصريين، في هذا بقول

، وتقدم ]8 من اآليةسورة هود/[﴾ لَْيَس َمْصُروفًا َعْنهُمْ أََّل يَْوَم يَأْتِيِهْم الرواية فقوله تعالى: ﴿ 
ه إذا كان خبرها غير ظرف، لم يصح تقدمه ال على نّ إمعمول الخبر كتقدم عامله، وأما الدراية ف

اسمها وال عليها و )كان( يصح تقدم خبرها على اسمها وعليها، فلما كانت )ليس( بمثابتها في 
 .(4)الوجه اآلخر هذه علة تطرد وتنعكس((أحد الوجهين، كانت كذلك في 

ص السيوطي القول في هذه المسألة عند قوله: ))... وأما )ليس( فجمهور وقد لخّ   
اني، وأكثر المتأخرين جخته الجر ألسيرافي والفارسي وابن الكوفيين والمبرد والزجاج وابن السراج وا

التعجب... واختاره ابن برهان والزمخشري منهم )ابن مالك( على المنع فيها قياسا  على فعل 
أََّل يَْوَم يَأْتِيِهْم لَْيَس ﴿ على قوله تعالى: معموله لتقديم الجواز، على والشلوبين وابن عصفور

رّجح مذهب البصريين في المسألة لكنه اعترض فقد أما الفاضل الهندي  ،(5) ﴾((َمْصُروفًا َعْنهُمْ 
ه فعل يعمل للفعلية، ومعموالت كما ذكره: ))األول: أنّ  على دليلهم فدليلهم مكون من وجهين

                                                           
، 2/44 :والكناش في فني النحو والصرف ،(18:مسألة )ال ،1/130 في مسائل الخالف: نصافينظر: اإل (1)

 123 :بي بكر الزبيديأ ،اة الكوفة والبصرةوائتالف النصرة في نح
 .4/194 :ينظر: المقتضب (2)
 .1/429 :وهمع الهوامع ،315 عن مذاهب النحويين، ينظر: التبيين (3)
 .59-58 :ابن برهان ،شرح اللمع (4)
 .1/429 الهوامع: همع (5)
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ن يجوز تقديم أه كما يجوز تقديم خبره على اسمه، كذلك يجب األفعال تتقدم عليها. الثاني: أنّ 
 .(1) خبره عليه((

ثم رّد الفاضل الهندي على الوجه الثاني من دليلهم بقوله: ))وأقول: الوجه األول 
ه بين تقديم خبره على اسمه ذلك القياس ال وجه له، على أنّ  ني أنّ صحيح، ولكن يرُد على الثا

األولى ال يوجب ضعفا ، ال ظاهرا ، وال باطنا ، بخالف  بعيد؛ ألنّ وتقديمه عليه فرٌق، بل بوٌن 
الحق عندي هو  ه بحسب الظاهر غير جائز كما توّهمه الكوفيون، فُعلم من ذلك أنّ الثاني فإنّ 

  .(2) ن((يمذهب البصري

( مَ وْ م أن )يَ ن على وجه آخر، ))ال نسلّ و استدل بها البصريوخّرج الكوفيون اآلية التي 
نما بني على الفتح إلضافته ا  بتداء، و نما هو مرفوع باالا  ه منصوب، و نّ أمتعلق بمصروف، وال 

اِدقِيَن ِصْدقُهُمْ  َهَذا يَْومَ قوله تعالى: ﴿ (4)واألعرج (3)قرأ نافعكما لى الفعل، إ سورة [﴾ يَْنفَُع الصَّ
لى الفعل، إ( في موضع رفع، وبني على الفتح إلضافته مَ وْ ن )يَ إ، ف] 119المائدة/ من اآلية 

ن سلمنا أنّ  ... وتقديره، يالزمهم يوم  ه منصوب بفعل مقدرنّ أه منصوب إال فكذلك ههنا، وا 
 .(5) يأتيهم العذاب((

 المفعول معهالخالف في العامل في  -5
العامل في المفعول معه الفعل أو معناه بتوسط   الزجاج إلى أنّ ذهب البصريون إاّل 

ا مّ ء مع الخشبة، فلماء والخشبة( استوى المالاألصل في نحو: )استوى ا الواو، واحتجوا لذلك بأنّ 
الفعل  لى االسم بعده فنصبه، كما تعدىإام )مع( قوي الفعل بالواو فتعدى أقاموا )الواو( مق

                                                           
 .467 :النحو أسرارموضح  (1)
 .468 المصدر نفسه: (2)
   1/79تنظر هذه القراءة في: الكنز في القراءات العشر، تاج الدين بن المبارك: ( 3)
  1/350تنظر قراءة األعرج في: إيضاح الوقف واإلبتداء، أبو بكر األنباري:  (4)

 .102(، وينظر: األفعال الناسخة ، حمدي كوكب:18)مسألة :1/132 :في مسائل الخالف نصافاإل (5)
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وكما ُعّدي بالتضعيف نحو: خّرجت المتاع، وبحرف الجر نحو:  زيدا ،بالهمزة في نحو: أخرجُت 
 .(1)خرجت به

الناصب للمفعول معه فعل مضمر متضمن معنى المالبسة،  لى أنّ إوذهب الزجاج  
ه أنّ لى إ. في حين ذهب الكوفيون (2)فتقدير )استوى الماء والخشبة( استوى الماء والبس الخشبة

الثاني خالف األول فانتصب  ،يعني أنّ (3)منصوب على )الخالف( والخالف مصطلح كوفي
 ألنّ  ؛ الخشبة( تنحو قولنا: )استوى الماء والخشبة(، فال نستطيع القول )استوى الماء واستو 

ها خالفت نّ أل ؛ ة حتى تستوي، فلما لم يصح تكرار العامل فيها نصبتالخشبة لم تكن معوجّ 
 .(4)فبذلك سميت منصوبة على الخالفاألول، 

سهولة وعدم التكلف إذ اللى إ في ترجيحه في هذه المسألة الفاضل الهندي مال ويبدو أنّ 
ه رّجح مذهب البصريين قائال : ))والصحيح هو األول، إذ ال تكلف، وال تعسف فيه مع نّ إ

 .(5) صالحية )الواو( لربط المفعول بالفعل بحيث يعمل فيه((

ا ما : ))وأمّ ابن يعيش واصفا  إياه بالضعف قال هدَّ أنَّ رأي الكوفيين قد ر على تنبيه وأود ال
، لجاز نصب ه مخالف لألولنّ ه لو جاز نصب الثاني، ألألنّ  ؛جدا  ليه الكوفيون فضعيف إذهب 

 .(6) الثاني إذا خالف األول، فقد خالف األول الثاني(( ألنّ  للثاني؛ ه مخالفاألول أيضا  ألنّ 

 

                                                           
مسألة ) ،1/200 :نصاف في مسائل الخالف، واإل1/209 :صول في النحو، واأل1/297 :ينظر: الكتاب (1)

:30.) 
 .3/1484، وارتشاف الضرب: 2/249شرح التسهيل، البن مالك: ينظر:  (2)
 .78 :ينظر: معجم المصطلحات النحوية والصرفية (3)
وشرح الرضي على  ،1/200 :نصاف في مسائل الخالف، واإل183-182 :العربية أسرارينظر:  (4)

 .1/518 :الكافية
 .338 :النحو أسرارموضح  (5)
 .1/441 :، البن يعيش شرح المفصل (6)
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الخالف معنى من المعاني  نّ إذكر السيوطي في همع الهوامع: )) وزيادة على ذلك ما 
 األرجح مذهب البصريين. أنّ  ، فبذلك يبدو(1) فاظ((لولم يثبت النصب بالمعاني المجردة من األ

 ثانيًا: موافقاته للكوفيين
ان في كتابه )الموضح( وواحدة تأورد الفاضل الهندي ثالث مسائل وافق فيها الكوفيين اثن

 منهج السابق في عرض مسائل الخالفجميعها ملتزمة بالوسأعرضها في كتابه )الآللئ( 

 الخالف في توكيد النكرة توكيدًا معنوياً  -1
لى جواز توكيد النكرة توكيدا  معنويا  إ ومعهم األخفش من البصريين ذهب الكوفيون

 ]البسيط[  :(2)رب، فمثال ذلك، قول الشاعرواستدلوا على ذلك بالسماع من أشعار الع

                   رجب  ذا قيل  أن   ه  ه شاق  لكن  

 ه رجب  ليت عد ة حول  ك ل   يا

 بـ)كل(.د الشاعر )حول( وهي نكرة أكّ 

 ]الرجز[ :(3)قول اآلخروكذلك   

 يومًا أجمعا        قد صرت  البكرة  

 عابالدجى تقن   حتى الضياء  

شعار التي استدَل األ فيه كلمة )يوما ( وهي نكرة بالتوكيد )أجمعا( وغيرها مند الشاعر أكّ 
هذه أن لى عدم جواز هذا التأكيد، ودليلهم في ذلك، إذهبوا  فقد نو ن، أما البصريو بها الكوفي

                                                           
 .2/240 الهوامع: همع (1)
، وورد بال نسبة في اإلنصاف في 2/910البيت لعبد هللا بن مسلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين:  (2)

، وإرشاد السالك إلى حل ألفية 2/712(، واللمحة في شرح الملحة: 63:مسألة) ،2/369مسائل الخالف: 
 .767ابن مالك: 

، وشرح 3/1177الكافية الشافية:  ، وشرح2/227وورد البيت بال نسبة في شرح المفصل، البن يعيش:  (3)

 .3/114، وحاشية الصبان: 2/138التصريح: 
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فيين لفاظ يؤكد بها المعرفة فبذلك هي معرفة والمعرفة ال تقع تأكيدا  للنكرة، وّردوا أدلة الكو األ
 . (1)بالشذوذ والقلة وأها ه ال يعرف قائلوشواهدهم بأنّ 

ها مع المعرفة أنّ  مذهب الكوفيين في هذه المسألة قائال : ))والحقّ الفاضل الهندي تابع 
 .(2) ((معرفة، ومع النكرة نكرة، وحينئذ فمذهب الكوفيين هو الحقّ 

ومن الذين سبقوا  ،مناسبا  وهذا دليل على عدم تعصبه لمذهب معين وترجيحه للرأي الذي يراه 
لثبوت ذلك  بالصواب،الفاضل الهندي في تأييد الكوفيين ابن مالك، قائال : وقول الكوفيين أولى 

 .  (3)وألّن في توكيد النكرة المحدودة فائدة كالفائدة الموجودة في توكيد المعرفة الّسماع؛في 

 بتداء الزمان)من( ال -2
بتداء ، وأجاز الكوفيون مجيئها ال(4)بتداء المكانال تأتي )ِمْن( عند البصريين إال ال

ِل يَْوٍم أََحقُّ أَن تَقُوَم فِيهِ ، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿(5)الزمان َس َعلَى التَّْقَوٰى ِمْن أَوَّ ﴾ لََّمْسِجد  أُسِّ
ِل يَْومٍ : ﴿قوله فنرى أنّ ، ]108 من اآلية سورة التوبة/[ كلمة )يوم(  ألنّ  ﴾ ابتداء زمان؛ِمْن أَوَّ

 ]الكامل[: (6)بقول الشاعرستدلوا ار ابتداء الغاية زمانا ، وكذلك ازمان ودخلت عليه من فص

ر        ج   لمن الد يار  بقنة  الح 

ج  وم ن  د ه ر   ج  ي ن م ن  ح   أق و 

                                                           
، (، وشرح التسهيل63 :مسألة)، 2/369ينظر تفصيل هذه المسألة في اإلنصاف في مسائل الخالف:  (1)

، 341-2/340، وشرح األشموني: 7/3298، وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: 3/296: البن مالك
 .3/17الهوامع: وهمع 

 .393-392موضح أسرار النحو:  (2)
 2/138، وشرح التصريح: 3/1177، وشرح الكافية الشافية: 3/296: ينظر: شرح التسهيل، البن مالك (3)

 ،4/459 ، البن يعيش:وشرح المفصل ،(54:مسألة ) ،1/306 في مسائل الخالف: نصافينظر: اإل (4)

 .2/461 :وهمع الهوامع
 :والكناش في فني النحو والصرف ،4/264 على الكافية: وشرح الرضي ،201 :العربية أسرارينظر:  (5)

2/74. 
 .54 :الديوان ،البيت لزهير ابن ابي سلمى من قصيدة قالها في مدح هرم ين سنان (6)
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 بقولهم: ( للزمان، وقد رّد البصريون أدلتهمِمنْ فالكوفيون كان السماع دليلهم في مجيء )
ِل يَْومٍ ))وما استدلوا به ال حجة لهم فيه، أما قوله تعالى: ﴿ من تأسيس )التقدير فيه: ﴾ فِمْن أَوَّ

: من زهير بن أبي سلمى قولا وأمّ ...  حذف المضاف، وأقيم المضاف اليه مقامهف، ( أول يوم
ن صحَّ ما رووه، فالتقدير فيه ( ومذ دهرٍ )، ( مذ حججٍ )حجج، ومن دهٍر، فالرواية فيه:  من )، وا 

حذف ف ،(ومرت عليه الدهور)، ( عليه السنون مرت)، كما تقول: (ومن مّر دهرٍ )، ( مّر حججٍ 
 ليه مقامه((إالمضاف وأقام المضاف 

هندي مذهب الكوفيين في هذه لورّجح الفاضل ا. (1)
ذ ال إ ،الكوفيين: ))ولكن الظاهر مذهب لكثرة ورود )ِمْن( للزمان في كالم العرب قال ؛المسألة

  .(2) ، ومثله كثير في الكالم((ل(يمن أّول اللَّ  تُ من)امتناع في نحو: 

والظاهر أّن ماذهب إليه الفاضل الهندي في تأييد الكوفيين وتضعيف البصريين هو 
جوازه زمان غير صحيح بل الصحيح ( إلبتداء الغاية في النْ األرجح ؛ ألّن منع استعمال )مِ 

والحديث الشريف ، واالشعار الصحيحة  ،في القرآن الكريمورود ذلك لثبوت ن ؛ يذهب الكوفيكم
( إلبتداء الغاية في الزمان ، أّما االحاديث نْ خير دليل على استعمال )مِ المذكورة آنفا  ، فاآلية 

أن ناولته كسرة  فمن ذلك ، قول النبي )صل اهلل عليه وآله( لفاطمة الزهراء )عليها السالم( بعد
( في هذا نْ ، فاستعملت )مِ  (3)خبز من الشعير: ))هذا أوَّل طعاٍم أكلُه أبوِك ِمْن ثالثَة أياٍم((

أفضل  وآله الحديث البتداء الغاية في الزمان ، ومن أمثلة األحاديث أيضا  ، قول النبي )عليه
لي  يعملُ  نْ : مَ ، فقالَ  ّماال  عُ  استعملَ  ى كرجلٍ صارَ والنَّ  اليهودِ  مثلُ وَ  مْ الصالة والسالم(: ))مثلكُ 

لي  يعملُ  نْ : مَ قالَ  ثمَّ  ِقيَراِط، اطِ يرَ على قِ  هودُ اليَ  لتِ مِ عَ ؟ فَ  اطِ يرَ قِ  اطِ يرَ على قِ  هارِ النَّ  إلى نصفِ 
 هار إلىالنَّ  نصفِ  نْ مِ  صارىالنَّ  فعملتْ  ِقيَراِط؟ اطِ يرَ على قِ  العصرِ  َصالةِ  إلى هارِ النَّ  نصفِ  نْ مِ 

 مسِ الشَّ  رِب إلى مغ العصرِ  صالةِ  نْ لي مِ  يعملُ  نْ مَ  :قالَ  ثمَّ  ِقيَراِط، اطِ يرَ على قِ  صرِ العَ  صالةِ 
، على مسِ الشَّ  إلى مغربِ  صرِ العَ  صالةِ  نْ مِ  ملونَ عْ م الذين يَ تُ ، أال، فأنْ نِ يْ اطَ يرَ قِ  نِ يْ اطَ يرَ على قِ 

                                                           
 .274-273 :العربية أسرار (1)
 139لعبقرية في شرح العينية الحميرية: ا الآللئ (2)

 
(3)

 20/440أحمد بن حنبل:  مسند اإلمام 
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( البتداء الغاية في الزمان أربع مرات نْ ، فوردت )مِ  (1)((نِ يْ تَ رَّ مَ  رُ األجْ  مُ كُ ، أال لَ نِ يْ اطَ يرَ قِ  نِ يْ اطَ يرَ قِ 
: (2)بيانيذفي هذا الحديث، وغيرها من أمثلة االحاديث ، أّما االشعار فمن ذلك قول النابغة ال

 ]الطويل[

 مه  سيوف   أن   فيهم غير   والعيب  

 من قراع  الكتائب   بهن  فلول  

 يوم  حليمة  أزمان   ن  م   ت خيرن  

  التجارب   قد جربن  كل   اليوم  إلى 

 : (3)وقول األخر

 وكل  حسام  أخلصته  قيونه  

 أزمان  عاد  وجرهم   ن  تخيرن م  

 األمثلة،ويوجد الكثير من ( في هذه االبيات البتداء الغاية في الزمان نْ فقد جاءت )مِ 
     الزمان.البتداء الغاية في  هامما يؤكد جواز استعمال

3-  )  المخففة من الثقيلةإعمال )إن 
ها عاملة، ودليلهم في لى أنّ إالمخففة، فذهب البصريون  (إنْ )ختلف النحويون في إعمال ا

ه سمع من العرب من يقول: إْن عمرا  لمنطلٌق. ذلك السماع قال سيبويه: ))حدثنا من نثق به، أنّ 
ا لَيَُوفِّيَنَُّهمْ : ﴿(4)وأهل المدينة يقرءون فون ، يخفّ ] 111هود/ من اآلية  سورة[﴾ َوإِنَّ ُكَل لَمَّ

                                                           
(1)

4/170صحيح البخاري :     
(2)

32ينظر: ديوان النابغة الذبياني:     
(3)

ب البيت إلى   ، وتمهيد  11/118، والتذييل والتكميل:  3/132جبل بن جوال( في شرح التسيهل : )ن سه
 6/2878الفوائد:القواعد بشرح تسهيل 

 .242 :ينظر: المبسوط في القراءات العشرة ،وقراءة التخفيف هي قراءة ابن كثير ونافع (4)
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؛ وذلك ألّن الحرف بمنزلة الفعل، فلما ُحِذف من (1)يه ُحّقان(ْديَ وينصبون، كما قالوا: )كأْن ثَ 
 .(2) نفسه شيء لم يغيَّر عمله كما لم ُيغيَّر عمل )لم يُك ولم ْأبل( حين حذف((

فت زال ها لّما خفّ نّ أعمالها، وحجتهم في ذلك إلى عدم جواز إفي حين ذهب الكوفيون   
المشددة إنما عملت لمشابهتها الفعل الماضي باللفظ  شبهها بالفعل، فوجب أن يبطل عملها؛ ألنّ 

 `.(3)ه أيضا  مبني على الفتحها على ثالثة أحرف و البناء على الفتح ألنّ ألنّ 

الراجح عنده مذهب  يبدو أنّ من مناقشة الفاضل الهندي لرأي البصريين، والكوفيين، 
فت لزمتها الالم، بأن تدخل خبرها فرقا  فّ المكسورة إذا خُ  الكوفيين، قال الفاضل الهندي: ))إنّ 

 .(4) بينها وبين )إْن( النافية، وحينئذ يجوز أن تدخل األفعال مطلقا  خالفا  للبصريين((

المبتدأ  األفعال الداخلة على ما تدخلإنّ  بأّنها ثم عرض رأي البصريين هنا: ))قالو:  
فإذا زال ذلك،  واستدلوا بأّن األصل في تلك الحروف أن تدخل المبتدأ والخبر، ،فقط والخبر

ثم  ،(5) فينبغي أن يكون قريبا  منه، وهو أن تدخل على األفعال الداخلة على المبتدأ والخبر((
  .(6) بق تلك الحروف((تفت لم فّ ها إذا خُ ق على رأيهم: ))وال يخفى ما فيه، ألنّ علّ 

على ما كانت عليه قبل  فت زالت المشابهة بينها وبين الفعل لم تبقَ فّ ها إذا خُ ولعله أراد القول بأنّ 
ه ، وهذا دليل على ُمْكنته وبراعته في علم النحو، وكأنّ ، وهذا ما ذهب إليه الكوفيونالتخفيف

 .ا  أصولي ا  ه كان فقيهعالٌم مختٌص به، على الرغم من أنّ 

 

                                                           
ره )البيت وتمامه:  هذا عجز (1) قه النَّح  ره قَّان * *وصدٍر م ش  ينظر: شرح  ،والبيت ورد بال نسبة (،كأن  ثدييه ح 

 .10/398:وخزانة األدب ،1/324 :يشمونوشرح األ ،1/391 :ابن عقيل
 .2/140 :الكتاب (2)
-1/347 :والتبيين عن مذاهب النحويين ،(24:مسألة ) ،1/159 :لخالفينظر: اإلنصاف في مسائل ا (3)

 .1/511 :وهمع الهوامع ،3/1271 :الضرب فوارتشا (53،)مسألة :348
 .498 :النحو أسرارموضح  (4)
 .498 :المصدر نفسه  (5)
 .498 المصدر نفسه: (6)
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 موقفه من النحويين
لما لم تكن المسائل الخالفية منحصرة بين المدرستين، وأنَّ الخالف النحوي بينهما لم 

لى مدرسة إالنحويين سواء أكانوا ينتمون  ، كان الخالف واقعا  بين أفرادجميعها يتسع للمسائل
تجاه أقوال النحويين ومذاهبهم موقف المتفحص الدقيق الذي اوقف الفاضل الهندي  ،واحدة أم ال

نما يختار رأيا  فيرجحه ويضّعف رأيا  آخر فينتقده، وفي أغلب منهمال يسّلم بكل ما ورد  ، وا 
 األحيان يذكر الدليل والبرهان موضحا  فيه سبب ترجيحه أو تضعيفه.

 ترجيحاته -1
مسألة، وقد تعدد الى اختياراته في استعمل الفاضل الهندي بعض العبارات التي تدل عل

ليه فمن عباراته مثال : إواضح يدّل على الرأي الذي ذهب  أسلوبه فيها وغالبا  كان يصرح بلفظٍ 
، )ال شك في امتناع (3)، و )الحق عندي((2)واألظهر عندي هو األول() (1))المعنى المختار...(

، وفيما يأتي (5)قول السيرافي أقرب( ، و)عندي أن األنصاف أن(4)األول هنا، فتعين الثاني(
 نماذج من المسائل التي توضح ترجيحاته وموقفه من النحويين ومذاهبهم:

 بين البساطة والتركيب (لن) -1
 اختلف النحويون في أصل )لن( على مذاهب:

ها مركبة من )ال( النافية و)أْن( المصدرية الناصبة، ثم مذهب الخليل والكسائي: أنّ  -1
لكثرة االستعمال، كما ُحذفت في )َوْيُلمَّه(، واألصل: )َوْيُل أ مِّه(، ثم ُحذفت حذفت الهمزة، 

األلف اللتقاء الساكنين )أي: ألف ال، ونون أْن(، فصارت )لن(، ودليل ذلك أّن )ال أْن( 

                                                           
 .295 :موضح أسرار النحوينظر:  (1)
 .398 :المصدر نفسه ينظر: (2)
 .445 :ينظر: المصدر نفسه (3)
 .298: ينظر: التهليلية (4)
 .104 :العبقرية في شرح العينية الحميرية ينظر: الآللئ (5)
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و )لن( قريبان في اللفظ وفي المعنى، لوجود معنى )ال وأْن( في )لن( وهو النفي في 
 .(1)ستقبال في )أْن( المصدرية)ال(، والتخليص لال

 

 

، قال سيبويه: ))فأما الخليل (2)مذهب سيبويه وجمهور النحويين: أن )لن( حرف بسيط -2
فزعم أنها )ال أْن(، ولكنهم حذفوا، لكثرته في كالمهم، كما قالوا: )َوْيُلمَّه( يريدون: )ويل 

جعلوا بمنزلة حرف واحد، فإنما أُلمِّه( وكما قالوا يومئٍذ، وجعلت بمنزلة حرٍف واحد، كما 
هذا  يدا  فلن أضرب ألنّ ز ... ولو كانت على ما يقول الخليل كما قلت: أما  هي هل وال

فسيبويه بهذا القول لم يرتِض  (3) يدا  فال الضرب له((ز اسم والفعل صلة فكأنه قال: أما 
 .رأي شيخه 

 

)لن( أصلها )ال النافية( ُأبدل من ألفها نون، ودليله  لى أنّ إراء فراء: ذهب الفمذهب ال -3
)ال النافية، ولن( متفقان في عمل النفي وفي زمنه وهو المستقبل وجعل )ال(  في ذلك أنّ 

ها أكثر في النفي فهي تنفي الفعل الماضي والفعل المضارع، في حين ألنّ  ؛ أصال  
جملة من االعتراضات  راءفالووجهت إلى رأي  ،(4)اختصت )لن( بنفي الفعل المضارع

ما هو إبدال المعهود إنّ  نّ حكم المهمل فيجعله ُمعمال  ، وأ)) أّن اإلبدال ال يغير  منها،
لثقل  (5) ال العكس(( ،]15 من اآلية سورة العلق/[ ﴾لَنَْسفًَعا قوله تعالى: ﴿النون الفا  ك

 . النون فإذا ُأبدلت من األلف انتقل من خفة إلى ثقل خالف األصل
عوامل نصب الفعل المضارع، ففي عند حديثه عن عرض الفاضل الهندي هذه المسألة 

حديثه عن )لن( قال: ))فإن قلت: أهي كلمة مركبة، أم كلمة برأسها بسيطة ال تركيب فيها؟ 
                                                           

وشرح  ،100: للسهيلي ،ونتائج الفكر في النحو ،2/147 :صول في النحوواأل ،3/5 :ينظر: الكتاب  (1)

 .2/365 ، وهمع الهوامع:4/15 ، البن مالك:التسهيل
ورصف المباني في شرح  ، 329وأسرار العربية:  ،2/147 :صول في النحوواأل ،3/5 :ينظر: الكتاب  (2)

وتوضيح  ، 4/51، وشرح التسهيل ، البن مالك:285 :أحمد بن عبد النور المالقي ،حروف المعاني
 2/365،وهمع الهوامع: 3/1229 :المقاصد والمسالك

 .3/5 :الكتاب (3)
 على الكافية: وشرح الرضي ،4/15 ، البن مالك:وشرح التسهيل ،1/34 : ينظر: شرح كتاب سيبويه (4)

 .285 :ورصف المباني ،4/38
 .2/358شرح التصريح : (5)
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أصلها )ال أْن(  :وقال ،األول إلى قلُت: قد اختلف الخليل وسيبويه في ذلك، فذهب الخليل
كما يبدو فالراجح عند الفاضل الهندي  ،(1)((لى الثانيإفصارت لكثرة االستعمال )لن(، وسيبويه 

، بل تكفيه مناسبة تاّمة للى دليإالخليل، قال: ))أّما األول فال يحتاج رأي  من عرضه لألدلة
ه وعرض دليل سيبويه فقال: ))وأّما الثاني: فدليله أنّ  ،(2) بين )ال أْن( و )لن(، وقد تحققت((

ما بعد  ألنّ  ؛جاز ذلكأ لما (، ولو كان كما قال الخليل،يصّح لنا أن نقول: )أما زيدا  فلن أضربَ 
 .(3) )ال أْن( لما جاز أن تعمل فيما قبلها، وليس كذلك(( لن أصل كان فلو فيما قبلها، يعمل ال )أْن(

الهندي رأي أحد العلماء ممن خّرج كالم الخليل على وجه القبول بقوله: وذكر الفاضل   
لفاظ إذا رّكبت بعضها مع بعض تغيرت أحكامها، األ ))وقد اعتذر بعضهم عن الخليل بأنّ 

البركات  وبأوصاحب هذا القول  ،(4) فيجوز أن تعمل )أْن( إذا ُرّكبت مع )ال( فيما قبلها((
قد وافق و  ،الفاضل الهندي ممن رّجح رأي الخليل والتابعين له أنّ ، وهذا يدل على (5)األنباري

نما هي )ال أْن( ولكّنك حذفت األلف من )ال( والهمزة المّبرد رأي الخليل أيضا   إذ قال: ))لن وا 
  .(6) من )أْن( وجعلتهما حرفا  واحدا ((

لغة العرب  ألنّ  ؛الهنديوالراجح هو مذهب سيبويه وجمهور النحاة الذين خالفهم الفاضل 
ركبة يفي ها بسيطة غير ملى كل ما هو مبسط بعيد عن التعقيد والقول بأنّ إفي األغلب تميل 

داة )لن( لها نظائر في الشكل واالستعمال مثل )أن( و)كي( األ وكذلك أنّ  ،بهذا الغرض
 الناصبتين.

 

 
                                                           

 .455 :النحو أسرارموضح  (1)
 455 :المصدر نفسه(  2)
 .455 :المصدر نفسه (3)
 .456-455 المصدر نفسه: (4)
 .329:العربية أسرارينظر:  (5)
 .2/8 :المقتضب (6)
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 إن كان العامل ظرفاً  عاملهتقدم الحال على  -2
هذه المسألة، فسيبويه منع تقّدم الحال على الظرف وشبهه، اختلف قول النحويين في 

راء واألخفش هذا التقديم، وشرط األخفش ف. في حين جّوز ال(1)ودليله في ذلك ضعف الظرف
 ؛واحد كال تقد مٍ  : ))تقّدمه على جزءٍ قال، (2)تقّدم المبتدأ على الحال، نحو: )زيد قائما  في الدار(

  .(3) م((قدّ ة التّ ه في نيّ والمبتدأ ُيطالب بخبره، وكأنّ ه بعد المبتدأ، ألنّ 

ه عامل نّ أدلتهم قال: ))دليل سيبويه: أعرض الفاضل الهندي آراء النحاة مع عرض 
ما يعمل إذا اعتمد على المبتدأ أو غيره، فإذا قّدم ضعيف، وأّما دليل األخفش فهو أّن الظرف إنّ 

ثم ردَّ الفاضل الهندي رأي األخفش بعد عرض دليله بقوله:  .(4) ه تقّدم الظرف((المبتدأ فكأنّ 
الظروف  ولعل سبب ضعف دليل األخفش، ))ألنّ  ،(5) ))وال يخفى ضعف هذا الدليل((

فكما ال يجوز تقديم الحال على العامل  ؛فالّتصر بمنزلة الحروف في عدم  ا  قرار منة استالمضّ 
فالراجح عنده هو المذهب األول،  .(6) الحرفي، كذا ال يجوز تقديمهما على العامل الظرفي((

 .(7)ا  ضعيف مذهب سيبويه، إذ ال يجوز تقديم الحال على الظرف لكونه عامال  

 حكم المفعول المطلق إذا كان بغير لفظه -3
المطلق إذا كان بغير لفظه نحو: )قعدت جلوسا (، وقوله اختلف قول النحاة في المفعول 

المصدر  لى أنّ إ، فذهب سيبويه ]37من اآلية سورة آل عمران/[ ﴾َوأَْنبَتََها نَبَاتًا َحَسنًاتعالى: ﴿
المعنى واحد(:  منصوب بفعله المقدر قال في )باب ما جاء المصدر فيه على غير الفعل ألنّ 

وا واحد ومثل اورُ جَ وا وتَ ورُ معنى اجتَ  ألنّ ، توارا  اجْ  ،وااورُ جَ تَ  ،ا  اورُ جَ تَ  ا،و رُ وَ تَ اجْ وذلك قولك: ))
تعالى:  اهلل تبارك و ر واحد، وقالسَ ر، وانكَ سِ معنى كُ  ارا  ألنّ سَ كِ ر انْ سِ را ، وكُ سْ ر كَ سَ ذلك: انكَ 

                                                           
 .1/346 :والفوائد الضيائية ،2/24 :ينظر: شرح الرضي على الكافية (1)
 .2/312 :وهمع الهوامع ،1/600 :وشرح التصريح ،3/1590 :ينظر: ارتشاف الضرب (2)
 .1/380 :اللمحة في شرح الملحة (3)
 .345 :النحو أسرارموضح  (4)
 .345 :المصدر نفسه (5)
 .381-1/380 :اللمحة في شرح الملحة (6)
 .345 :النحو أسرارينظر: موضح  (7)
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 .(1) ه قال: قد نبت((ه إذا قال: أنبته فكأنّ ، ألنّ [17]سورة نوح/﴾ أْنبَتَُكم ِمَن اْلرِض نَبَاتاً  وَّللاُ ﴿
َوأَْنبَتََها المباركة ﴿ ة)قعدت وجلست جلوسا ( وتقدير اآليسيبويه  من كالم فتقدير )قعد جلوسا (

 من باب المصدر. بتقدير عاملٍ  ﴾نَبَاتًا َحَسنًا

 أنَّه منصوبإلى ، ه(368)ت والسيرافي والمبرده( 249)تفي حين ذهب المازني
 . (2)نَّ األصل عدم التقدير وال ضرورة ملجئة لهبالفعل الظاهر، وحجتهم في ذلك، أ

نّ  ما قال: عرض الفاضل الهندي هذه المسألة من غير أن يصّرح بذكر المازني وأتباعه وا 
المفعول المطلق في هذه الصورة، أهو للفعل المذكور، أو للفعل المقّدر؟  اختلف في أنّ لكن ))و 

. ثم أورد دليل الفريقين، قائال : ))أما دليل سيبويه، فهو (3) فقال سيبويه بالثاني، وغيره باألول((
ما هو مصدر العامل، فاألصل أن يكون منه ال من غيره، فلو كان من المفعول المطلق، إنّ  أنّ 

لألصل ما أمكن،  ه ابقاء  سبعض المواضع ظاهرا ، وجب أن ُيقدر ما كان من جنغيره في 
، أنبتها اهلل ﴾نَبَاتًا َحَسنًا َوأَْنبَتََهاجلوسا  وتقدير: ﴿ وجلستُ  جلوسا (، قعدتُ  وقال: تقدير: )قعدتُ 

 الظاهر ذلك، والتقدير خالف األصل، وكون المفعول غيره، فهو أنّ  لوأما دليفنبتت نباتا ، 
ح الفاضل ثم رجّ  ،(4) ((، فاإلبقاء على الظاهر واجبٌ المطلق مصدرا  للعامل بعينه غير واجبٍ 

لدليل سيبويه، فالمذهب  هنت خبيٌر بقوة هذا الدليل، ونسخأ: ))و بقوله  الهندي الدليل الثاني
 .(5)الثاني هو الحق المعّول عليه((

برأي المازني والمبرد والسيرافي، ذلك ف رأي سيبويه وأخذ ويبدو أنَّ الفاضل الهندي ضعّ 
لك قد رّدد ما قاله رضي أنَّ نصب المفعول المطلق بالفعل الظاهر أولى من التقدير، وهو بذ

                                                           
 .4/81 :الكتاب (1)
 ،2/646 :لفية ابن مالكأوتوضيح المقاصد والمسالك بشرح  ،1/303 :ينظر: شرح الرضي على الكافية (2)

 .228 :والفوائد الضيائية
 .301 :النحو أسرارموضح  (3)
 .302 المصدر نفسه: (4)
 .302المصدر نفسه:  ( 5)
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والمبرد والسيرافي، أنَّه منصوب بالفعل الظاهر وهو  سترابادي: ))ومذهب المازنيالدين اال
 . (1) أولى((

 المسموعن في غير ان ناقص)جاء( و )قعد( فعال  -4
ين في غير المسموع، فقد ستعمال )جاء( و )قعد( فعلين ناقصاختلف النحويون في ا

ُذكر أنَّ الكسائي ذهب إلى أّن )قعد( في قوله: )قعد ال يسأل عن حاجة، إال قضاها( بمعنى: 
 .(2)صار

ين في غير المسموع، ستعمال )جاء( و )قعد( فعلين ناقصوذهب الفراء إلى أّنه يطرد ا
فذهبا إلى أّن )جاء( يطرد استعمالها  ،والرضي ،، وأما ابن الحاجب(3)ذلك على المسموعوقاس 
... وأما )قعد( فال يطرد،  طرد )جاء( ى، أما قعد فال يطرد، قال الرضي: ))األولا  ناقص فعال  

ْن قلنا بالطرد فإنما ، وقيل إّن (4) في مثل هذا الموضع الذي استعمل فيه أوال ...(( يطرد وا 
ْخُذوًَّل ﴿الزمخشري خّرج قوله تعالى:  بمعنى  ]22سورة االسراء/ من اآلية [ ﴾فَتَْقعَُد َمْذُموًما مَّ

ا ناقصين على ما ورد من مهـ( استعماله 661)ت  اللورقي ، وقصر األندلسي(5))تصير(
)ما  السماع في قول اإلعراب: )أرهق شفرته حتى قعدت كأنها حربة(، أي صارت، وقولهم:

 .(6)جاءت حاجتك( أي ما كانت حاجتك

 الفراء وذكر الفاضل الهندي هذين الفعلين في شرحه لألفعال الناقصة وأورد رأي
بقوله: ))أما دليل األول: وأدلتهما ثم ضّعف رأي الفراء ورّجح رأي األندلسي،  لورقيالّ  األندلسيو 

األصل، فيجب أن ُيقتصر على موضع ، واستعمالهما ناقصين خالف ا التماميةأصلهم فهو أنّ 

                                                           
 .1/303 :شرح الرضي على الكافية (1)
 .1/348 ، البن مالك:ينظر: شرح التسهيل (2)
والتذييل  ،3/1165 :وارتشاف الضرب ،1/348 ، البن مالك:ينظر: رأي الفراء في شرح التسهيل (3)

 .3/1106 بشرح تسهيل الفوائد: وتمهيد القواعد ،4/164 :والتكميل
 .4/188 :على الكافيةشرح الرضي (4)
 .2/657 :ينظر: الكشاف (5)
 .4/187 :شرح الرضي على الكافيةينظر:  (6)
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السماع، وأّما دليل الثاني: فهو أنَّه إذا سمعناهما ناقصين، علمنا أّن استعمالهما كذلك جائز، 
فنقيس على موضع السماع غيره. وال يخفى على الفطن المنصف ضعف هذا الوجه، وقوة 

 .(1) عتمد عليه((الوجه األول، فالمذهب السديد هو األول، فليُ 

، ويبدو أّن ما ذهب إليه اللورقي الراجح عند الفاضل الهندي ما ذهب إليه األندلسي أي
ألنَّ األصل في )جاء( و )قعد( التمام واألخذ  ؛وذلك الحقالفاضل الهندي في ترجيحه هو 

، فيكون الفاضل الهندي بذلك قد رّجح السماع على القياس، وأخذ بما قال به ابن باألصل أولى
سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس  ما، ثمجني: ))إذا أداك القياس إلى شيء 

   .(2)غيره فدع ماكنت عليه إلى ما هم عليه((

 الخالف في نقل الضمير الى الظرف -5
و )استقر( أو بحرف الجر يحذف عاملهما المقدر بـ )كائن( أعند اإلخبار بالظرف 

استقر في الظرف؟ فذهب  مأحذف مع العامل أ ضمير العاملختلف النحاة في تقدير اوجوبا ، ف
استقر  أنَّه إلى اآلخر همه حذف مع العامل وهذا مذهب السيرافي، وذهب بعضأنَّ لى إبعضهم 

 لى الظرفإانتقل  نَّهلى أإبو علي ومن تابعه أقال الرضي في شرحه: ))وذهب  ،(3)في الظرف
 ]الطويل[ :(5)ودليلهم في هذا الرأي قول الشاعر ،(4) ((ه يؤكدألنّ 

      م  سواك   جثماني بأرض   يك   فإن  

 جمع  أ الدهر   فؤادي عندك   فإن  

                                                           
 .463-462 :النحو أسرارموضح  (1)
 .1/125الخصائص:  ( 2)
 ،718-2/717 ، للجوجري:وشرح شذور الذهب ،2/1007 بشرح تسهيل الفوائد: ينظر: تمهيد القواعد (3)

 .1/189 :وشرح األشموني
 .1/246 :شرح الرضي على الكافية (4)
ب لكثير عزة ،29 :في ديوانه البيت لجميل بثينة (5) بشرح تسهيل  وفي تمهيد القواعد ،404 :في ديوانه ون سه

 .2/1007 الفوائد:
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وال يصح أن يكون  )عندك( الظرف المنتقل إلىجمع( الذي هو توكيد للضمير أرفع ) إذ
، زيادة على أنَّ الضمير التوكيد والحذف متنافيان نّ أل ؛محذوف مع االستقراراللضمير ل ا  توكيد

، وكذلك ال يصح أن يكون )أجمع( توكيدا  لـ )فؤادي( وال لـ )عند( وال لـ (1)ال يستتر إال في عامله
 ،(2)ألنَّ هذه األلفاظ منصوبة و )أجمع( مرفوعة والمرفوع ال يكون توكيدا  للمنصوب ؛)الدهر(

   ]الوافر[ :(3)قول الشاعر

 من ذات  عرق       ال يا نخلةً أ

 الم  الس   اهلل   عليك ورحمة  

م ه يستلزم تقدّ ألنّ  ؛()السالم عليه )رحمة اهلل( على المعطوف م المعطوفإذ ال يجوز تقدّ 
المعطوف على عامل المعطوف عليه وال يجوز ذلك. تعرض الفاضل الهندي لهذه المسألة في 

 :(4)عرابه للبيت القائلإ

 عمرو باللوى مربع   أل م  

 طامسة أعالمه بلقع  

إّما فعل أو  ذفِ الحَ  واجبُ  ها: ))ظرف عامله عام  نّ إرو( قال مْ عرابه لكلمة )أُلمِّ عَ إففي 
 .(5) هما((اي مؤدّ ل، أو ما يؤدّ صَ و حَ أ أو كان، أو حاصلٌ  اسم على اختالف الرأيين، وهو كائنٌ 

الضمير ُحِذف مع العامل  ثم تحدث عن مسألة نقل الضمير الى الظرف قال: ))واختلف في أنّ 
ه قد يؤكد، عليه أنّ  لى الثاني، ويدلّ إلى األّول وغيره إفي الظرف فذهب السيرافي  أو استقرّ 

 كقوله:
                                                           

 .1/497 :ينظر: المقاصد النحوية (1)
 .1/201 :لفية ابن مالكأينظر: أوضح المسالك الى  (2)
 ،5/265 :للشاطبي ،يةفوفي المقاصد الشا ،185 :البيت منسوب لألحوص األنصاري في حواشي ديوانه (3)

 ،2/388 :والخصائص ،1/326 :صول في النحو، ينظر: األوفي أغلب كتب النحويين غير منسوب
 .1/497 :والمقاصد النحوية ،1/467 عن كتب األعاريب: ومغني اللبيب

 .128 :ديوان السيد الحميري (4)
 .103 :العبقرية في شرح العينية الحميرية الآللئ (5)
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 م  سواك   ثماني بأرض  ج   ك  ي فإن  

 اجمع   ر  الده ندك  فؤادي ع   فإن  

 ه قد يعطف عليه كقوله:نّ أو 

 رق  ذات   ع   ن  لًة م  خ  ال يا ن  أ

 الم  الس   اهلل   ة  م  ح  ر  و   ك  ي  ل  ع  

معطوفا  م المعطوف على المعطوف عليه فال يمكن أن يجعل )رحمة اهلل( إذ ال يجوز تقدّ 
سورة [﴾ فَفِي اْلَجنَِّة َخالِِديَن فِيَهاالم( وينتصب عنه الحال كقوله عّز من قائل: ﴿على )السّ 

  .(1) ] ))108 من اآليةهود/

 ي مذهب السيرافي معلال  ذلك بقوله: ))وعندي أنّ أورّجح الفاضل الهندي المذهب األول 
االسم الجامد ال يصلح شيء منهما ألن  لى التحقيق، فإنّ إقول السيرافي أقرب  نصاف أنّ اإل

خته، فرقا كما بقي الضمير لكان بين المفرد وأخويه، والمذكر وأُ  لووألّنه يستتر فيه الضمير، 
ة ظهوره، حتى كان ذكره بمنزلة ا ُكِسر ُحِذف العامل، بل وجب لشدّ ه لمّ  أنّ كان في العامل إاّل 

 .(2) ((...نه الحالعة المذكور فأكد وعطف عليه وأوقع الحشو في الكالم نزل منزل

نتقل إلى المذهب الثاني وهو أنَّ الضمير ا وأحسب أنَّ الرأي ما ذهب إليه أصحاب
ه ذا كان ظرفا  أو جارا  ومجرورا  فإنّ والفراء من أنَّ الخبر إ ،الظرف ويؤيد ذلك ما ُنقل عن سيبويه

ا انتقال الضمير إلى الظرف المبتدأ فإذا تقدم فال ضير فيه، أمّ يستقر فيه الضمير إذا تأخر عن 
في البيت الثاني فهو ضرورة إذ ال يجوز أْن يتقدم المعطوف على المعطوف عليه  (عليك)

 .(3)واألصل عليك السالم ورحمة اهلل

                                                           
 .103 الآللئ العبقرية في شرح العيينية الحميرية: (1)
 .104 المصدر نفسه: (2)
 .1/207 :التوضيحينظر: شرح التصريح على  (3)
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 ليهإالمضاف  منوقوع الحال  -6
ه يجوز مجيء نّ ألى إليه فذهب سيبويه إالنحاة في مجيء الحال من المضاف اختلف 

مجيء الحال من ه ال يجوز ، وذهب غيره كابن مالك بأنّ (1)ليه مطلقا  إالحال من المضاف 
 :(2)لفيتهأذا توافرت فيه أمور قال في إليه إال إالمضاف 

 له حااًل من المضاف   ز  جوال ت

 عمله إال إذا اقتضى المضاف  

 ضيفاأ  ه مال   جزء   أو كان  

 أو مثل جزئه فال تحيفا

و كان أذا كان المضاف عامال  في الحال، إليه جائز إجيء الحال من المضاف مف
ضافة عامل إ نّ إقال في شرحه على التسهيل: )) ،(3)و كبعضهأمن الحال  ا  المضاف بعض

لى صاحبها غير جائزة، إإضافة ما ليس عامال  في الحال  لى صاحب الحال جائزة، وأنّ إالحال 
ِ َمْرِجعُُكْم َجِميًعاا قوله تعالى: ﴿لى صاحبهإومن إضافة عامل الحال  ،ستثنياال ما إ ﴾ إِلَى َّللاَّ
فأشرت بكون  أو كجزئه، جزئهقلت إال أن يكون المضاف ...  ] 105المائدة/ من اآلية  سورة[

ْن ِغلٍّ لى نحو قوله تعالى: ﴿إليه إالمضاف جزء ما أضيف  ﴾ إِْخَوانًاَونََزْعنَا َما فِي ُصُدوِرِهم مِّ
لى نحو قوله إليه إضيف ، وأشرت بكون المضاف كجزء ما أ]47 من اآلية سورة الحجر/[

نّ ]125 من اآلية سورة النساء/[﴾ تَّبََع ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفًاواتعالى: ﴿ ما حسن جعل الذي ، وا 
ه لو ترى أنّ ه قد يستغنى به عن المضاف، أال ألنّ  ؛ ه أو كجزئه صاحب حالءليه جز إأضيف 

إخوانا، واتبع ابراهيم حنيفا لحُسَن، بخالف الذي يضاف غل  نزعنا ما فيهم من  :قيل في الكالم
لى جعله صاحب حال، لو إه ال سبيل و ال كجزء، فإنّ  اس جزءليه ما ليس بمعنى الفعل وما ليإ

                                                           
 2/505: مالك، للعثيمينينظر: رأي سيبويه في شرح ألفية ابن ( 1)
 .33 :لفية ابن مالكأ (2)
: لفية ابن مالكألى حل إرشاد السالك إو ،9/80: يل، والتذييل والتكم237 :ينظر: شرح ابن الناظم (3)

 .5/2292 :وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ،1/412
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ذكر الفاضل الهندي هذه  .(1) قلت ضربت غالم هند جالسة أو نحو ذلك لم يجز بال خالف((
 :(2)عرابه للبيت القائلإالمسألة في 

 هف  ورًا وفي ك  أم  م   ب  ط  خ  ي  

 لمع  ظاهرًا ي   كف  علي  

ن علي  َكف  ها حال عن )عراب كلمة )ظاهرا ( بأنّ إقال في  ( إن كان فاعال  للظرف، وا 
عرابه هذا إنما إه في نّ أثم أوضح  ،(3)ا حال عنه أو عن ضميره الذي في الظرفكان مبتدأ فإمّ 
، آنفا  ليه بالشروط التي ذكرناها إليه ابن مالك من جواز وقوع الحال عن المضاف إأيد ما ذهب 

ه( أو عن ما احتملناه من وقوع الحال عن ضمير )كفّ  أنّ  طلق عليه )المالكي( قال: ))ثمّ أوقد 
ليه إذا كان إي من جواز وقوع الحال عن المضاف ليه المالكإعلى ما ذهب  )علي( مبنيّ 

ْن ِغلٍّ إِْخَوانًاالمضاف جزءا  له كقوله تعالى: ﴿ أو كجزء، كقوله  ،﴾َونََزْعنَا َما فِي ُصُدوِرِهم مِّ
 .(4) ﴾ ((تَّبََع ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفًاواتعالى: ﴿

 تضعيفاته -2
ها، على دنتقااومباشرة لرّد اآلراء وتضعيفها و  استعمل الفاضل الهندي عبارات مختلفة

غرار ما عمله في ترجيحاته، وهذا يعكس جرأته وشخصيته العلمية، فمن أمثلة هذه العبارات: 
  ، (5)نفسه( ع)ال يخفى ضعفه على من راج

، (3)، و)إّنا ال نسّلم((2)، و)الوجه الثاني ال يروي الغليل((1)و)هذا الجواب ضعيف(
، وغيرها. وفيما (5)لى هذا التقدير(إ، و)ال حاجة (4)هذا التحقيق والتقسيم بشيء(و)عندي ليس 

 يأتي نماذج لبعض التضعيفات واالنتقادات لبعض مذاهب النحويين وآرائهم.
                                                           

 .2/342 ، البن مالك:شرح التسهيل (1)
 .129 :ديوان السيد الحميري (2)
 .337 :العبقرية في شرح العينية الحميرية الآللئينظر:  (3)
 .339 المصدر نفسه: (4)
 .226 :النحو أسرارينظر: موضح  (5)
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 )الظاهر والمضمر( تقدم الحال على عاملها -1
، (6)األصل أن يتقدم العامل في الحال وغيره، وأن تتأخر الحال عنه وقد سار الكوفيون

على هذا األصل، فمنعوا تقديم الحال على عاملها مع الظاهر خاصة، لتقدم المضمر على 
المظهر، ))أال ترى أنك إذ قلت: )راكبا  جاَء زيٌد( كان في )راكبا ( ضمير زيد، وقد تقدم عليه، 

  .(7) وتقديم المضمر على المظهر ال يجوز((

، (راكبا جئت) تقدم الحال على عاملها مع المضمر والمظهر نحو:  (8)وأجاز البصريون
راء( ف)الها يلغويأورد الفاضل الهندي هذه المسألة معبرا  عن الكوفيين بأحد  .(راكبا جاء زيد) 

ه ال لى أنّ إراء فقال: ))فإن قلَت: هل تتقدم الحال على عاملها؟ قلُت: قد اختلف فيه، فذهب ال
ه أّما دليل األول: فهو أنّ  ، فالاّل ا  فقال: إن كان العامل لفظيا  جاز التقديم، و  ؛يجوز، وفّصل غيره

لى ذي الحال، فلو قّدمت على إفي الحال ضميرا  راجعا   قبل الذكر، فإنّ  رماضمت لزم اإلدّ لو قُ 
، العامل اللفظي قويّ  ودليل الثاني أنّ  ،العامل، لقّدمت على ذي الحال الذي هو مرجع الضمير

  .(9) يعمل فيما بعده وما قبله، بخالف المعنوي((

لمسألة وبعدها رّجح ما رآه مناسبا  وضّعف الرأي لهذه طريقة عرض الفاضل الهندي 
 ألنّ  ؛راء ليس بشيءفدليل ال عندي، ألنّ  غير المناسب معلال  ذلك قال: ))والثاني هو الحقّ 

لى قوله إه بحسب اللفظ فقط، أال ترى قبل الذكر الالزم من التقديم ليس بممتنع، ألنّ  رماضاإل

                                                                                                                                                                                           
 .263 :النحو أسرارينظر: موضح  (1)
 .472 :ينظر: المصدر نفسه (2)
 .478 المصدر نفسه: ينظر: (3)
 .222 :العبقرية في شرح العينية الحميرية الآللئينظر:  (4)
 .242 :ينظر: المصدر نفسه (5)
 :والتبيين عن مذاهب النحويين (،31)المسألة :1/203 :مسائل الخالفنصاف في ينظر: اإل (6)

 .(62)المسألة :383
 1/203:نصاف في مسائل الخالفاإل (7)
 .2/308 :وهمع الهوامع ،1/589 :وشرح التصريح ،2/708 :ينظر: توضيح المقاصد والمسالك (8)
 .344 :النحو أسرارموضح  (9)
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، كيف قّدم )في نفسه( على )موسى( ]67سورة طه/[﴾ ْوَجَس فِي نَْفِسِه ِخيفَةً ُموَسىفَأَ تعالى: ﴿
 .(1) ضميره راجٌع اليه(( مع أنّ 

 )ما( التعجبية -2
ها نكرة تأتي بمعنى نّ ألى إاختلف النحويون في )ما( التعجبية، فذهب الخليل وسيبويه 

حسن عبد اهلل( بمعنى )شيء أحسن عبد اهلل(، وابتدأ بها لتضمنها معنى أ)شيء(، كقولنا )ما 
ها اسم موصول بمعنى )الذي( والجملة بعدها صلة والخبر وذهب األخفش إلى أنّ  ،(2)التعجب

د هذا الرأي ، وأيّ (3)حسن زيدا (، بمعنى )الذي أحسن زيدا  شيٌء عظيم(أمحذوف نحو: )ما 
له بخبر؛  يؤتَ  مأصحاب هذا الرأي ))بقولهم: )َحْسُبك(، فهو اسم مبتدأ ل بعض الكوفيين واحتجَ 

ها نَّ بعض الكوفيين ذهبوا إلى أنّ إوقيل:  .(4) فيه معنى: النَّهي، فكانت )ما( كذلك(( ألنّ 
وجّوز األخفش مجيئها موصوفة والجملة بعدها في موضع رفع صفة، والخبر  ،(5)استفهامية

 . (6)محذوف كذلك

ذكر الفاضل الهندي من هذه المسألة رأي سيبويه والرأي المشهور لألخفش هو أن )ما( 
ه إذا كان بمعنى شيٍء، ن وجه كل واحد منهما قائال : ))أّما وجه األول، فهو أنّ )موصولة( ثم بيّ 
ا وجه الثاني، فهو أّن الموصول يجب أن يكون مع ، فكان أنسب بالتعجب. وأمّ كان إبهامه أشدّ 

، فكأنه أو غيرهما صلته معلوما  للمخاطب، فإذا أتى المتكلم ب)ما( الموصولة بصفة مدٍح أو ذم  
 .(7) ((ب أشدّ المخاطب عالٌم بذلك، فكان التعجّ  أشعر بأنّ 

                                                           
 .344 :النحو أسرارموضح (  1)
 .1/72 :ينظر: الكتاب (2)
 .3/15 :وشرح ابن عقيل ،3/226 :وأوضح المسالك ،1/368 اإلعراب:ينظر: المفصل في صنعة  (3)
 .4/421 ، البن يعيش:شرح المفصل (4)
 .337 :الداني ، الجنى3/32 ، البن مالك:ينظر: شرح التسهيل (5)
 .337 ،الداني ، والجنى1/392 عن كتب االعاريب، ينظر: مغني اللبيب (6)
 .472 :النحو أسرارموضح  (7)



 شخصية الفاضل الهندي العلمية  الفصل الثالث

 

165 

أرى ورّده بعباراٍت  أحد علماء المدرسة البصرية رأي األخفش الفاضل الهندي ثم ضّعف
 ، والوجه الثاني ال يروي الغليل، ألنّ ٌن جميلٌ سَ قال: ))ولكن الوجه األول حَ إذ أنها قاسية 

نصاف بالصلة، ما يفيد تقوية  لإلب، بل إنّ للتعجّ  اإلشعار بعلم المخاطب بالصلة ال يفيد تقوية  
 .(1) ومن ذلك غلب وهم األخفش على عقله، فأوقعه في ضالٍل مبيٍن((

ذلك أّن التعجب ال يتم إال و ، ه الفاضل الهندي ليه البصريون ورّجحوالرأي ما ذهب إ
ال علم للسامع به فتنقبض له نفسه ولما كانت )ما( نكرة مبهمة مما هو غير مألوف أو مبهم 

 فهي ألصق بالتعجب.

 تقديم التمييز على العامل -3
اختلف النحويون في جواز تقديم التمييز إذا كان العامل فيه فعال  متصرفا ، فذهب 

ودليلهم في لى جواز تقديم التمييز، إمن البصريين،  (2)بو العباس المبردأالكوفيون، والمازني، و 
 ]الطويل[ :(4). فالسماع كقول الشاعر(3)ذلك السماع، والقياس

 ها     يب  ب  ح   ليلى بالفراق   أت ه جر  

 تطيب   نفسًا بالفراق   وما كان  

 وأما القياس، فهو أن العامل فعلٌ م على العامل )تطيب(، )نفسا ( تمييز منصوب مقدّ 
متصرف، فكما يجوز تقديم المعمول على الفعل المتصرف فكذلك يجوز تقديم التمييز على 

 نّ أل؛ ك للى عدم جواز ذإوسائر البصريين  (6). وذهب سيبويه(5)معموله الفعل المتصرف
صل فأصل )تصبب عرقا ( التمييز المنصوب بفعل متصرف يكون في الغالب فاعال  في األ

                                                           
  .472المصدر نفسه: (   1)
 . 1/223، واالصول في النحو:3/36ينظر: المقتضب:  ( 2)
 .(120)مسألة : 2/682 في مسائل الخالف: نصافينظر: اإل (3)
ه ألعشى بأنّ : ، وقيل124: حاتم الضامن ،ينظر: المخبل السعدي حياته وشعره ،البيت للمخبل السعدي (4)

 .3/1187 ،ينظر: المقاصد النحوية ،همدان
 .2/683 في مسائل الخالف: نصافينظر: اإل (5)

1/205ينظر: كتاب سيبويه:  (2)    
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الرواية  ُردَّ دليل المازني، والمبرد، والقائلين بهذا الرأي، بأنّ  . وقد(1))تصبب عرق زيد(
 ، فبذلك يكون ال شاهد في البيت. (2)(تطيبُ  نفسي بالفراقِ  الصحيحة للبيت )وما كانَ 

كر في دليل المازني بين في هذه المسألة مع أدلتهم، وذعرض الفاضل الهندي آراء المذه  
المصادر )أتهجر ليلى بالفراق...(، معظم ، وروايته في (4) للفراق...(، )أتهجر سلمى (3)والمبرد

 نّ إوقد رّد الفاضل الهندي رأي المازني والمبرد ورّجح مذهب سيبويه وسائر البصريين بقوله: ))
الرواية المعمول عليها و)ما كان نفسي بالفراق تطيب(، فلم يكن هناك مميز، فمذهب سيبويه 

 .(5) هو الحق((

 العامل في المستثنى: -4

 ،ذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أّن العامل في المستثنى الفعل المذكور قبل )إال(
 ،ودليلهم في ذلك أّن الفعل قوي بـ )إال( فتعدى إلى المستثنى كما تعدى الفعل بحرف الجر

ونظيره في ذلك المفعول معه المنصوب بالفعل المتقدم بتقوية الواو كما في الجملة )استوى الماء 
 .(6)والخشبة(

                                                           
 ، البن مالك:شرح التسهيل ،2/42 ، البن يعيش:شرح المفصل ،393-1/392 :ينظر: علل النحو (1)

 .3/552 المقاصد الشافية: ،2/386
 ،2/386 :ينظر: الخصائص ،وأبي اسحاق ،واسماعيل بن نصرة ،الرواية الى الزجاجيسبت هذه ن  و (2)

 .2/43 ، البن يعيش:وشرح المفصل ،1/203: يضاً في االيضاحأبي اسحاق ألى إونسبت 
 .351 :النحو أسرارينظر: موضح  (3)
 ، البن يعيش:وشرح المفصل ،2/684 في مسائل الخالف: نصافيضاً في اإلأووردت بهذه الرواية  (4)

2/42. 
 .352 :النحو أسرارموضح  (5)
(6

 
، وشرح 215( وتوجيه اللمع، البن الخباز، 34)المسألة:  1/212ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف: ( 

 .2/46المفصل، البن يعيش، 
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هـ( وبعض الكوفيين إلى أّن  311وأبو إسحاق الزجاج )ت  (1)وذهب أبو العباس المبرد
زيدا ( كان ستثني( فعند قولنا: )قام القوم إال األّنها في معنى ) (؛المستثنى منصوب بـ )إال

 .(2)ستثني زيدا  االمعنى 

هـ( معلقا  على  469وقد ضّعف العلماء هذا الرأي المنسوب للمبرد فقال ابن بابشاذ )ت 
ألّن معاني الحروف ال  ،رأي المبرد القائل بأن )إال( بمعنى )استثني(: ))وهذا غير صحيح

 ،تعمل شيئا  في المفعول به أال ترى أّن حروف االستفهام ال يعمل ما فيها من معنى )استفهم(
وأن حروف النفي ال يعمل ما فيها من معنى )أنفي( ... فالقول بما قال أبو العباس يؤدي إلى 

ـ( أيضا  إذ قال: ه 567. وقد رّد هذا الرأي ابن الخشاب )ت (3)خرٍق عظيم ال رقع له((
وممن قال بهذا القول أبو  ؛إذا كان معناها استثني ،))...المستثنى منصوب بـ )إال( نفسها

 .(4)(تأمل(العباس المبرد وهو قول ضعيف يظهر فساده بأدنى 

هو مذهب الفراء ومن تابعه من فوأما المذهب الثالث في تحديد العامل في المستثنى 
دغمت مع )ال( ففي )إاّل( مركبة من )إّن( و )ال( حيث خفّ  الكوفيين إذ ذهبوا إلى أنّ  فت )إّن( وا 

ذا أتبعت ما قبلها في االعراب فباعتبار  ،االيجاب يكون النصب باعتبار )إْن( المخففة وا 
قام القوم  ؛ألّن تأويله ؛ّنه قال: ))إّنما نصب المستثنىأوقد روي العلماء عن الكسائي  ،(5))ال(

 .(6)وحكي عنه أيضا  أنه قال: ينتصب المستثنى ألنه مشبه بالمفعول(( ،إال أن زيدا  لم يقم

عرض الفاضل الهندي هذه المذاهب واآلراء مع أدلتها دون أن يصّرح بأسماء العلماء 
مذاهب: القائلين بها قال: ))فإن قلَت: ما العامل في المستثنى؟ قلت: قد أختلف فيه على ثالثة 

                                                           
 .4/396ينظر: المقتضب:  ( 1)
، وشرح الرضي 1/399يين: والتبيين عن مذاهب النحو 1/212: ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف(  2)

 .2/80على الكافية : 
(3

 
 .2/322شرح المقدمة المحسبة، ابن باشاذ:  (
.1/186المرتجل في شرح الجمل، البن الخشاب:  ( 4

 
( 

(5
 

، وشرح الرضي على الكافية: 1/303، واللباب في علل البناء واإلعراب: 156ينظر: اسرار العربية،  (

2/80. 
(6

 
 .1/212اإلنصاف في مسائل الخالف:  (
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والثالث: إّن )إاّل(  ،والثاني: إّنه الفعل ،فاألول: إّن العامل هو )إاّل( لتضمنه معنى )استثني(
و )ال( إذا كانت في كالٍم  ،كانت في كالٍم موجبمل )إّن( إذا اوالع ،مركبة من )إّن( و )ال(

لثاني: فهو أّن األصل وأّما دليل ا ،منفي. أّما دليل األول: فهو أّنه الظاهر المتبادر إلى الفهم
وما عداه فرعه فإذا وجد الفعل الذي هو األصل في العمل لم ُيجز إعمال  ،في العمل هو الفعل

 ،ولكن ال مؤّكد لـ )إّن( فهو فرع له ؛غيره. وأّما دليل الثالث: فهو أّن )إّن( و )ال( كليهما للنفي
ب أن يعمل األصل في األصل وجفوغير الموجب فرعه  ،والكالم الموجب هو األصل في الكالم

 .(1)والفرع في الفرع((

الناصب  القائل: بأنّ  ،ختار الفاضل الهندي مذهب سيبويه وجمهور البصرييناوبعدها 
وضعف أيضا  رأي المبرد  ،وضّعف رأي الفراء ومن تابعه من الكوفيين ،للمستثنى هو الفعل

التبادر و  ،قال: ))فإن قلَت: أي المذاهب صحيح عندك؟ قلُت: الثاني للدليل المذكور ،والزجاجي
وال نسّلم أّن )إال( مركبة من  ،إلى الفهم ال مدخل له في بيان الواقع ولو سّلم فال يكافي األصالة

 وُزّيف دليل ،فقام الدليل على الثاني ،بل هي كلمة واحدة موضوعة لالستثناء ،)إّن( و )ال(
 .(2)الباقيين((

 

 الخالف في أداة التعريف )أل(: -5

اختلف النحويون في أصل هذه األداة أهي أل برمتها أم الالم حرف التعريف؟ و الهمزة 
فيها همزة وصل أم قطع؟ فذهب الخليل إلى أنَّ التعريف يكون في )أل( ثنائي الوضع وهي مثل 

ونسب  ،(3)وحذفت في الوصل لكثرة اإلستعمال ،والهمزة فيها همزة قطع مثل )أم( ،)قد( و )هل(

                                                           
(1

 
 .358موضح أسرار النحو:  (

(2
 

 .359المصدر نفسه:  (
 .196-1/195، والمساعد على تسهيل الفوائد، بهاء الدين بن عقيل: 3/217ينظر: التذييل والتكمييل: (  3)
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ومن الذين أيدوا القول بهذا المذهب ابن  ،(1)هـ( 299البعض هذا الرأي إلى ابن كيسان )ت 
  .(2)مالك

إال أّن همزتها همزة  ،وذهب سيبويه إلى أّن التعريف يكون في )ال( ثنائية الوضع ايضا  
قال سيبويه: ))وزعم الخليل أن األلف والالم اللتين يعرفون بها  ،وصل معتد بها في الوضع

وأن ليست واحدٌة منهما منفصلة من األخرى كانفصال ألف االستفهام في  ،حرٌف واحد كـ )قد(
. (3)يم اهلل وهي موصولة كما أن ألف أيم موصولة((ايم في اولكن األلف كألف  ،قوله: أأريد

ن كانت زائدة في اداته فهي  ،المقصود بمعتٍد بها في الوضعو  أي أنها جزء أداة التعريف وا 
 .(4)ستمعاكهمزة 

وقد ُرجح رأي الخليل قال السيوطي: ))ورّجح مذهب الخليل لسالمته من وجوه كثيرة 
مخالفة لألصل وموجبة لعدم النظير منها وضع كلمة مستحقة للتحذير على حرف واحد 

قوله: )) ينبغي افتتاح حرف بهمزة وصل وال نظير  وردَّ رأي سيبويه ألّنه من ،(5)ساكن((
 .(6)لذلك((

ولما  ،هو أن التعريف يكون في الالم الساكنة وحدها ،والمذهب الثالث في )ال( التعريف
ونسب هذا الرأي إلى  ،لم يجز االبتداء بالساكن جيء بالهمزة للوصول للنطق بالساكن

 . (7)المتأخرين

على ما نسبه اليه  ،العباس المبردأبي وهناك مذهب رابع في )ال( التعريف وهو مذهب 
))ذكر المبرد في كتاب الشافعي أن ( إذ 905الرضي االسترابادي والشيخ خالد األزهري )ت 

                                                           
(1

 
 .2/985ينظر: ارتشاف الضرب:  (

(2
 

 .2/351ينظر: تعليق الفوائد على تسهيل الفوائد، الدماميني:  (
(3

 
 .3/324الكتاب:  (

(4
 

 .1/55ينظر: حاشية الصبان:  (
 .1/307همع الهوامع:  ( 5)
 .1/307، وينظر: همع الهوامع: 1/195المساعد على تسهيل الفوائد:  ( 6)
(7

 
، وتعليق الفوائد على تسهيل 1/196، والمساعد على تسهيل الفوائد: 3/218ينظر: التذييل والتكمييل:  (

 .1/306، وهمع الهوامع: 2/353الفوائد: 
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ّنما ضم إليها الالم لئال يشتبه التعريف باالستفهام((  ،(1)حرف التعريف الهمزة المفتوحة وحدها وا 
كالم المبرد أّن أداة التعريف هي الهمزة المفتوحة زيدت الالم عليها للفرق بينهما وبين ومعنى 

ها جاءت لمعنى وأولى الحروف بذلك حروف العلة وأولها همزة االستفهام وحجته في ذلك أنّ 
 .(2)األلف

ّنه عّدد المذاهب إعرض الفاضل الهندي هذا الخالف في شرحه للعينية الحميرية إذ 
وبعدها ضّعف رأي الخليل ومن تابعه كابن كيسان وابن مالك وضّعف رأي سيبويه  وأدلتها

وأختار الرأي الثالث أي مذهب المتأخرين القائل: بأن التعريف يكون في الالم  ،والمبرد أيضا  
 ،(3)إذ قال: ))وأّن هذا الرأي بمكان من الضعف(( ،وجيء بالهمزة للنطق بالساكن ،الساكنة

ّنما األمر متردد بين الثالثة اأُلَول ،رأي األخير رأي المبردوقصد بكالمه ال بل بين  ،ثم قال: ))وا 
 .(4)ومعناهما التعريف أي جعل االسم معرفة(( ،األّول والثالث واألظهر هو الثالث

ثم رّد الفاضل الهندي رأي ابن مالك القائل بأّنه: ))ال يمكن حّد المعرفة قال: ألّن منهما 
وما فيه الوجهان  ،معنى نكرة لفظا  نحو: كان ذلك عام أول وعكسه نحو: أسامةما هو معرفة 

قائال : ))والمشهور إمكان التعريف فقيل: ما وضع لشيء  ،(5)وذي )أل( الجنسية(( ،كواحد أمه
 ،(6)والحق ما هو مشهور في إمكان التعريف(( ،وقيل: ما وضع ليستعمل في شيء بعينه ،بعينه

 .(8)ويتطابق مع تعريف ابن الحاجب ،(7)رفة يتقارب مع تعريف الزمخشريوحّده لتعريف المع

 

                                                           
.3/241شرح الرضي عن الكافية:  ( 1

 
( 

180/ 1ينظر: شرح التصريح:  ( 2 ( 
.98الالليء العبقرية في شرح العينية الحميرية:  ( 3 ( 
.98المصدر نفسه:  ( 4 ( 
.2/907ارتشاف الضرب:  ( 5 ( 
.98الالليء العبقرية في شرح العينية الحميرية:  ( 6 ( 
.245ينظر: المفصل في صنعة االعراب:  ( 7 ( 
.37الكافية في علم النحو:  ( 8 ( 
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 عرض المسائل النحوية بال مناقشة-3
نّ ة من غير ترجيح أو اعتراض أو ردّ عرض الفاضل الهندي بعض المسائل النحوي ما ، وا 

ل العلماء  كتفى بطرح آراء العلماء في المسألة، ولعل سبب ذلك أنّ ا المسألة معروفة وقد فصَّ
لى الخوض بها ثانية، إالحديث فيها وُعرضت في الكثير من كتب النحاة السابقين فال حاجة 

الفاضل الهندي كما عرفنا من النحاة المحدثين، وقد ظهر في زمن استوت المادة  سيما أنّ ال
 اء بكثرة بال ترجيح لمرجح أو ردٍ النحوية فيه على سوقها. وأكثر ُمَصنَّف برزت فيه آراء العلم

وربما يتصل سبب ذلك، لوقت تأليفه إذ يبدو  ،لرأي، )الآللئ العبقرية في شرح العينية الحميرية(
طلع عليه من آراء افيه كل ما  لمامه الكبير فبثّ ا  طالعه وصقل خبرته و اع ه ألفه بعد توسّ أنّ 

العلماء والنحاة، وأقوالهم، فخرج كتابه بهذه الصورة الغنية بآراء العلماء وأقوالهم، وأفكارهم 
المنظمة بطريقة مبسطة تعكس أمانته العلمية، وقدرته على التبويب والتنظيم واالستشهاد. 

 على ذلك: شاهدا  وسأورد بعض النماذج 

 تعلق الظرف بأحرف المشابهة -1
 :(1)لعرابه للبيت القائإأورد الفاضل الهندي هذه المسألة في 

 نيلما شف   بالنار   كأن  

 أروى كبدي تلذع   ب  من ح  

معنى المشابهة، ثم عرض آراء العلماء  الظرف )لما( متعلق بما يفهم من كأنّ  فذكر أنّ 
فالمشهور منعه مطلقا ، ق الظرف بأحرف المعاني، ، قائال: ))وقد اختلف في تعلّ (2)بهذه المسألة

الّ   فال، وهو وقيل بجوازه مطلقا ، وقيل: إن كان نائبا  عن فعل حذف، وجاز على سبيل النيابة وا 

                                                           
 .129 :ديوان السيد الحميري (1)
 .201 :العبقرية في شرح العينية الحميرية الآللئ (2)
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زون . والمجوّ (1) لزيد( متعلقة بـ )يا( الذي اختاره أبو علي، وأبو الفتح، وقاال: إن الالم في )يا
 ]البسيط[ :(2)مطلقا  قالوا في قول كعب

 إذ رحلوا      البين   غداة   عاد  وما س  

 مكحول   الط رف   إال أغن  غضيض  

)اليوم( في قوله تعالى:  : إنّ (3)الظرف )إذ( متعلق بـ )ما( النافية، وقال ابن الحاجب
، لما (لن)ـ، إما متعلق بالنفع المنفي، أو ب]39 من اآلية سورة الزخرف/[ ﴾َولَْن يَْنفََعُكُم اْليَْومَ ﴿

 ، إنّ ]2سورة القلم/[ ﴾َما أَنَت بِنِْعَمِة َربَِّك بَِمْجنُونٍ وقال في قوله تعالى: ﴿فيه من معنى انتفى. 
 .الباء األولى متعلقة بالنفي، ومما يدل على جواز التعلق بحرف المعنى خصوصا  

 ]الطويل[  :(4)قول الشاعر

 ر طبًا ويابسًا      الطير   قلوب   كأن  

 البالي والحشف   اب  ها العن  لدى وكر  

ذا عمل في الحال فبالطريقة األولى ا  ( هنا قد عمل في الحال والظرف جميعا ، و )كأنّ  فإنّ 
ا المانعون من التعلق بالحرف فيقدّرون في أمثال ما ذكر فعال  يجوز عمله في الظرف. وأمّ 

 .(5) مناسبا  لمعنى ذلك الحرف يتعلق به الظرف((

 (ليسالداللة الزمنية ل) -2
 :(6)معنى ليس في إعرابه للبيت القائلأورد الفاضل الهندي 

                                                           
 .115-3/114 :وهمع الهوامع ،573-572 عن كتب األعاريب : ينظر: مغني اللبيب (1)
 .60 :ينظر: ديوانه ،البيت لكعب بن زهير من قصيدته )البردة( التي قالها في مدح النبي )ص( (2)
 .1/142ينظر: أمالي ابن الحاجب :(  3)
 .38 : ينظر: ديوانه ،البيت ألمرئ القيس (4)
 .202-201 :العبقرية في شرح العينية الحميرية الآللئ (5)
 .129ديوان السيد الحميري  (6)
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 قوم  أتوا أحمد ن  م   ت  عجب  

 ليس لها موضع   بخطبة  

معنى )ليس( عند سيبويه النفي مطلقا ،  عارضا  فيه آراء العلماء النحاة قال: ))ثم أنّ 
َمْصُروفًا أَََّل يَْوَم يَأْتِيِهْم لَْيَس ﴿، وقال عّز وجّل: (1)تقول في الماضي: ليس خلق اهلل مثله

في المستقبل، ومنهم من جوز المستقبل فقط. وعند الجمهور  ]8سورة هود/ من اآلية [ ﴾َعْنهُمْ 
ال فيجب  أنَّه للنفي في الحال، وذهب أبو علي إلى أنَّه إن لم يقّيد بزمان فهو لنفي الحال وا 

 ين فإنّ نزاع بين القبيلندلسي أنَّه ال عى األ، وادّ  (3)ونجم األئمة (2)القيد، واختاره أبو حيان
صونه بالحال إذا لم يكن قيد، فهم متفقون ما يعممونه بحسب القيود واآلخرين يخصّ األولين إنّ 

 .(4) على أنَّه مع عدم القيد يعمل على الحال ومع القيد يكون بحسبه((

 ةما الكاف -3
 :(5)لبيت القائلاعرض آراء العلماء فيها في إعرابه 

 

 فعلهم ه  غاظ   قوم   وظل  

 م تجدع  ما آنافه  كأن  
 

ا بحسب المعنى ا بعدها، وأمّ ما قبلها عن العمل فيم إذ قال: ))ما: حرف يؤتى به لكفّ 
ه ها نكرة مبهمة بمنزلة الضمير في نحو: ربّ فهي زائدة، وزعم ابن درستويه، وبعض الكوفيين أنّ 
 لى رابطلها وخبر كان، ولم تحتج الجملة إ رجال ، وهي اسم لمكان ونحوها والجملة بعدها مفّسرة

                                                           
 .1/70 :ينظر: الكتاب (1)
 .3/1157ينظر: أرتشاف الضرب:  ( 2)
 .4/199ينظر: شرح الرضي على الكافية:  ( 3)
 .214 :العبقرية في شرح العينية الحميرية الآللئ (4)
 .129 :ديوان السيد الحميري (5)
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وذهب جماعة، منهم:  .ها هي ما في المعنى، لضمير الشأن والقصة ألنّ (1)را  ، كما لم تحتج مفسّ 
هة بالفعل، لى جواز اإلعمال مع )ما( هذه في جميع الحروف المشبّ إ (2)جاجي، والزمخشريالزّ 

  (3) (( وعن الزجاج تجويز ذلك في غير )إن( و)أن( و)لكن(

قوله: )وأما بحسب المعنى فهي زائدة( ، أّن )ما( الداخلة على كأنما فائدتها  ومعنى
 . لفظية فقط وهو كف كأنما عن العمل أما من حيث المعنى فلم تفد في الجملة شيئا  

 العامل في النعت  -4
 لعامل النعت عارضا  آراء العلماء من غير أن يرّجح أو يضّعف الفاضل الهنديتطّرق 

 العامل نّ أ إلى سيبويه فذهب واألخفش؛ ه سيبويهفي اختلف :قلتُ  النعت؟ ما عامل :قلتَ  ))فإن: قائال  

 .(6)(( النعتيةوهو  (5)ه معنويلى أنّ خفش إ، وذهب األ (4)فيه هو العامل في المنعوت 

 في حروف النداء  -5
فذهب  فيه،ولى قد اختلف فاأل )الهمزة( و ي()أ )هيا(، و )أيا(، و )يا(، خمسة:))هي  قال:
، (7)ح صاحب المفصل والكشاف غير مرة وبه صرّ  البعيد،ه موضوع للمنادي لى أنّ بعضهم إ

 )الهمزة(و  للمتوسط، )أي(:و  للبعيد،موضوعان  )هيا(و  و)أيا( ،(8)ه أعم نّ وبعضهم إلى أ
 .فأكتفى بعرض ما قيل في هذه الحروف أيضا  من دون تعليق أو ترجيح أو ردٍ  .(9)للقريب(( 

                                                           
 :والتذييل والتكميل ،1285-3/1284وارتشاف الضرب: ،4/338 :ينظر: شرح الرضي على الكافية (1)

5/152. 
 .390ينظر: المفصل في صنعة اإلعراب:  ( 2)
 .406الآللئ العبقرية في شرح العينية الحميرية:  (3)
(4

  421/ 1ينظر : الكتاب:  (  
، وشرح  269/ 3، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، هامش:  295ينظر : أسرار العربية :  (5)

  107/ 2التصريح : 
(6

 
  382موضح أسرار النحو :  (

  48/ 5 : ، البن يعيش ، شرح المفصل413فصل في صنعة االعراب ، المينظر :  ( 7)
 354 :والجنى الداني  54 :، الكافية في النحو  187 :ينظر : المقدمة الجزولية  ( 8)
  502 :موضح أسرار النحو  (9)
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 المصطلحات عند الفاضل الهندي
لم يقتصر الفاضل الهندي في مصنفاته النحوية باستعمال المصطلحات الخاصة بعلوم 

نّ  وعلم ما زاد عليها مصطلحات ما برع به من العلوم األخرى كالفقه واألصول اللغة والنحو، وا 
قسمين: المصطلحات النحوية، على لذلك قسمُت المصطلحات عنده  ؛الكالم والفلسفة والمنطق

 والمصطلحات غير النحوية.

 أواًل: المصطلحات النحوية
يعد المصطلح النحوي من أهم القضايا التي اختلف فيها البصريون والكوفيون، فلكل 

فلذا يعتمد الباحثون للكشف عن  ؛األخرىمن مدرسة من المدرستين مصطلحاتها التي تميزها 
  .المذهب النحوي لعالٍم ما إلى دراسة المصطلحات النحوية التي يستعملها ذلك العالم

البصريين أما الفاضل الهندي فلم يكن في استعماله للمصطلح النحوي منحازا  إلى طائفة 
ات البصرية إلى جنب تخذ سبيال  وسطا ، فكان يستعمل المصطلحأو طائفة الكوفيين، بل ا

، أي ا  المصطلحات الكوفية في وقٍت واحد، فبذلك كان مذهبه في استعمال المصطلحات اختياري
يختار المصطلح الذي يراه مناسبا  من كال المذهبين ولم يتقيد بمذهٍب معين في اختياراته، فمن 

تارة أخرى، والمعروف أّن الجّر مصطلح  (2)تارة، والخفض (1)ذلك: استعماله مصطلح الجرّ 
في  (5)في موضع، والصفة (4)، وكذلك استعماله مصطلح النعت(3)بصرّي والخفض كوفي

 .(6)موضع آخر، فالنعت مصطلح كوفّي والصفة مصطلح بصريّ 

                                                           
والآللئ  ،477 ،387 ،242 :وموضح أسرار النحو ،103 ،10 :ينظر: شرح العوامل في النحو ( 1)

 .288 ،132 :العبقرية في شرح العينية
 .105 :ينظر: شرح العوامل في النحو ( 2)
 .76 ،43 :ينظر: معجم المصطلحات النحوية والصرفية ( 3)
 .382 ،377 ،376 ،361 :ينظر: موضح أسرار النحو ( 4)
والآللئ العبقرية في شرح العينية  ،290 ،وموضح أسرار النحو ،200 ،ينظر: شرح العوامل في النحو ( 5)

 .451 ،188 ،163 ،141 :الحميرية
 )بحث(. ،14 :محمد عبد العبود ،ينظر: موازنة داللية بين المصطلح النحوي البصري والكوفي ( 6)
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، (2)والذي يقابلها مصطلح )ال النافية للجنس( (1)ومما استعمله مصطلح )ال التبرئة(
، ومن أمثلة ما (3)ولى مستعملة عند الكوفيين والثانية من استعماالت البصريينوالمشهور أّن األ

، والجحود هو أحدى المصطلحات الكوفية والذي يقابله عند (4)استعمله أيضا  )الم الجحود(
، واستعمل أيضُا مصطلح المخالفة في بيانه عامل النصب في (5)البصريين النفي واإلثبات

 .(7)عند الكوفيين معه للمفعول الناصب المعنوي العامل هو الذي )الخالف( به وقصد ،(6)معه المفعول

 ثانيًا: المصطلحات غير النحوية
أّثر تبّحر الفاضل الهندي ونبوغه في العلوم الفقهية واألصولية والفلسفة والكالم على 

الجدلية في  أسلوبه في الردود على العلماء، وطريقتهفي ثقافته النحوية بصورٍة واضحة ظهرت 
عرض المسائل النحوية، والمصطلحات التي استعملها، وفي الحديث هنا عن مصطلحاته نلحظ 

فها على وذلك ألّنه ألّ  ؛أن أكثر مصّنف ظهرت فيه مصطلحات غير نحوية )الرسالة التهليلية(
 .لغويةسمت علم الفقه واألصول والعقائد أكثر من كونها 

صوليان وهما مصطلحان أ ،(9)(العام و ) (8)(الخاص)فمن أمثلة هذه المصطلحات: 
 معنيين على يدل لفظ ا العامأمّ  ه،بعين شيء يدل على لفظ به ويقصد مالعا يقابل فالخاص

ويقصد بالذات ))عين الشيء  (11)(الذات المستجمعة) ،ومن أمثلة ما استعمله أيضا   ،(10)فأكثر

                                                           
 .296 :ينظر: الرسالة التهليلية ( 1)
 .425 :والآللئ العبقرية في شرح العينية الحميرية ،360 :ينظر: موضح أسرار النحو ( 2)
 .172 :ينظر: المصطلح النحوي ( 3)
 .91 في شرح العينية الحميرية: والآللئ العبقرية ،450 :ينظر: موضح أسرار النحو ( 4)
 .8 :ينظر: موازنة داللية بين المصطلح النحوي البصري والكوفي ( 5)
 .337 :ينظر: موضح أسرار النحو ( 6)
 (.30:مسألة ال) ،1/200 :ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف ( 7)
 .297ينظر: الرسالة التهليلية:  ( 8)
 .296: ،ينظر: المصدر نفسه ( 9)
 .200 ،137: ، هيثم هالل ينظر: معجم مصطلح األصول ( 10)
 .297 ،ينظر: الرسالة التهليلية ( 11)
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وأراد بالذات المستجمعة  ، (1)غير ذلك((بأو العدم أو  يصلح أن يحكم عليه بالوجود أو نفسه ما
والمراد  ،(2)واستعمل أيضا  )الجزئي( و)الكلي( ،جميعها أي المجموع فيها صفات الكمال

ا الكلي هو الذي ، وأمّ ه اللفظ الذي لم يشترك في معناه كثيرون، وهو يقابل الكليبالجزئي بأنّ 
ومن المصطلحات التي استعملها أيضا  )المحموالت . (3)يصح أن يشترك في معناه  الكثير

، واستعمل (5)حكمه((في  إذا ألحقه به ويقصد بالمحمول، ))حمل الشيء على الشيء (4)الثابتة(
ويقصد بها، وهي منسوبة إلى كلمة )ما هو(  (6)الفاضل الهندي أيضا  مصطلح )الماهية(

هو(، مع قطع النظر عن الوجود ))األمر المتعقل، من حيث إّنه مقول في جواب )ما 
    . (7)الخارجي((

واستعمل مثل هذه المصطلحات في مصنفاته األخرى، فورد بعض منها في كتابه 
من ، وذكر فيه أيضا  القاعدة األصولية التي تقول: )التأسيس خير (8))موضح أسرار النحو(

قبله، ويقول أهل األصول: ))إفادة معنى آخر لم يكن أصال  التأكيد(، والمقصود بالتأسيس:
، (9)ألن حمل الكالم على اإلفادة خير من حمله على اإلعادة(( ؛)التأسيس خير من التأكيد(

ذكر الفاضل الهندي هذه القاعدة في حديثه عن )ِمْن( الجارة وخالف النحاة فيها عندما تكون 
هم: )قد كان من مطٍر( تزاد في الكالم الموجب أم ال؟ فذهب جمع إلى األول بدليل قولأزائدة 

وآخرون إلى الثاني، وقد رّد الفاضل الهندي اآلراء قائال : ))أّنا ال نسلم أّن هذه للتأكيد، لم ال 

                                                           
 .212:قطب مصطفى سانو ،معجم مصطلحات أصول الفقه ( 1)
 .298ينظر: الرسالة التهليلية:  ( 2)
 .262-106ينظر: معجم مصطلح األصول:  ( 3)
 .299ينظر: الرسالة التهليلية:  ( 4)
 .395 :معجم مصطلحات أصول الفقه ( 5)
 .301ينظر: الرسالة التهليلية:  ( 6)
 .380ينظر: معجم أصول الفقه:  ( 7)
 .405، 285، 243 :ينظر: موضح أسرار النحو ( 8)
 .63 :األصول معجم مصطلح ( 9)
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يجوز أن تكون للتبعيض؟ أي: بعض المطر، وأما الدليل الثاني: فهو أّنه إذا وقعت في المثبت 
 .(1)التأسيس خيٌر من التأكيد ...(( ألنّ  ؛يمكن حملها على معنى ال تكون زائدة، فهو الواجب

أما في كتابه )الآللئ العبقرية في شرح العينية الحميرية(، فاستعمل كذلك المصطلحات 
، فضال  (2)كالكلي والجزئي والماهية، وغيرها في مواضع مختلفةاألصولية والفقهية المذكورة آنفا  

دب والبالغة، فكتابه غير مختص عن تضمين كتابه العلوم األخرى كالتفسير والعقيدة واأل
نما أظهر فيه سعة ثقافته، فكأنّ  من العلوم، وهذا ناتج  في نفسه قما تفرّ  هما أظهر فيبالنحو وا 

 منها. عن سعة اطالعه على كتب المتقدمين واإلفادة

                                                           
 .479-478 :موضح أسرار النحو ( 1)
 .439، 225، 221، 165، 99-98 في شرح العينية الحميرية: ينظر: الآللئ العبقرية ( 2)
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 الخاتمة
ا وقد حّطت بنا ركاب البحث بعد رحلة ممتعة مالذي بنعمته تتم  الصالحات، أَ  الحمد هلل

 صحبنا فيها الفاضل الهندي حري  بنا أْن نسجل أهم النتائج المستخلصة من هذه الدراسة:

تسمية الفاضل بـ)الهندي( على الرغم من عدم رضاه عن هذا اللقب؛ ولكن رّجح البحث  -1
الشتهاره به بين الناس، وأخذنا على الدكتور علي الكعبي محقق )موضح أسرار النحو( 

 ترجيحه تسمية الفاضل بـ)األصفهاني( وعدم تدوين ما رّجحه على غالف كتابه.
عند  هـ( وهذه السنة هي المشهورة 1137الفاضل الهندي توفي سنة ) رّجح البحث أنّ  -2

ها دونت على لوح قبره المترجمين له فضال  عن أنّ معظم والتي ذكرها  الكثير من العلماء،
 في مقبرة تخت فوالذ في أصفهان.

ة وما ورد في كتب ف كتابا  في شرح الكافيالفاضل الهندي لم يصنّ  أثبت البحث أنّ  -3
نما هو لـ)شهاب الدين أحمد بن على الكافية  ا  ّلف شرحأه تراجمه من أنّ  ليس صحيحا ، وا 

هـ( وسبب نسبته للفاضل الهندي لتشابه في اللقب إذ ُكتب على  849عمر الهندي ت 
 ها للفاضل الهندي.فتوهم أنّ  لفاضٍل من آفاضل الهندمخطوطة هذا الشرح 

تميز الفاضل الهندي في مصنفاته وشروحاته بجودة األسلوب وحسن العرض  -4
 واالستشهاد واالستدراكات والفوائد واالختصار واإليجاز مع مراعاة اإلحاطة.

تميزت بعض مصنفات الفاضل الهندي بطابعها التعليمي السيما كتابه )موضح أسرار  -5
النحو( إذ استعمل فيه الطريقة القريبة إلى أذهان المتعلمين طريقة الفنقلة )فإْن قلَت، 

اإليجاز واالختصار وهذا أحد أساليب تبع فيه ال المئة إذ ذلك كتابه شرح العوامقلُت(، وك
 المنهج التعليمي أيضا .

ثقافته النحوية، في برزت في بعض مؤلفاته نزعته األصولية والفقهية والمنطقية فأثرت  -6
 في تناول النحو السيما في رسالته التهليلية.والفقهاء فهو يعبر عن أسلوب األصوليين 
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ية كافة، حتج باألدلة السماعالنحو وأدلته العقلية والنقلية، فبأصول اهتم الفاضل الهندي ا -7
تكأ عليه في مسائل مختلفة من مصنفاته، وأخذ باإلجماع اواحتج بالقياس النحوي و 
 واستصحاب الحال أيضا .

فكان سمة بارزة في مصنفاته، واستعمل أنواعا  متعددة في مواضع كثيرة اعتّد بالتعليل  -8
 بها الكثير من الظواهر النحوية.من العلل فّسر 

إذ بلغت  أولى الشواهد القرآنية اهتماما  كبيرا  وقدَّمها على سائر روافد السماع األخرى -9
بالقراءات القرآنية كذلك،  ، واحتجّ شواهده القرآنية ثمانية وسبعين وأربعمئة شاهدا تقريبا 
 ا  مل شواهده بالقراءات ثالثفبلغ مج ولكن بنسبة أقّل بكثير من احتجاجه بالقرآن الكريم

 . وعشرين قراءة 
ستشهد اهم باالستشهاد بالحديث الشريف، فأتبع الفاضل الهندي النحاة القدامى في اقالل -10

 بعشرة أحاديث فقط في مصنفاته الخاصة بالدراسة وهي نسبة قليلة جدا .
 نسبة االستشهاد،احتّل الشاهد الشعري عنده المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم من حيث  -11

وقد استشهد بالقصيد والرجز، واستشهد  ، وتسعين ومئة بيت شعري حدوافاستدل ب
ا الطبقة الرابعة ميين( وأمّ بالطبقات الشعرية الثالث )الجاهليين والمخضرمين واإلسال

أقّل من االستشهاد بها، وجاء بها من قبيل التمثيل، واحتج باألمثال فقد دون( ول)الم
فبلغت  مع الشاهد الشعريموازنة ن كالم العرب أيضا  ولكن بنسبة قليلة والمنثور م

 .شواهده النثرية ثمانية وعشرين شاهدا  
لمذهب نحوي، فمذهبه قائم على االختيار من بين غير منتمي كان الفاضل الهندي  -12

 فقهما فيانراه ينقل عن الخليل وسيبويه ويو اآلراء النحوية، وعدم التقيد بمذهب معين، ف
ة وهما من اعالم المدرسة البصرية، كما وجدناه ينقل عن الكسائي والفّراء مسائل عدّ 

 من أعالم المدرسة الكوفية. ماوه
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نت اختياراته وانتقاداته شخصيته الفذة والمستقلة، فلم يكن تابعا  آلراء غيره دونما بيّ  -13
ماذكرناه في ومثال ذلك  معالجة ونقد، فهو يسوق آراء غيره لينفذ إلى مذهب يرضيه

 .لال النافية للجنس في رسالته التهليلية  ا  تفرده بتقدير كلمة )ممكن( خبر 
ه غالبا  يبني هذا نّ أعندما يرجح الفاضل الهندي قوال  من األقوال النحوية أو ينقده ف -14

 الترجيح أو النقد على أسس ويعلل ذلك.
الكوفية في  استعمل الفاضل الهندي المصطلحات البصرية إلى جنب المصطلحات -15

ه لم يكن ينتمي لمذهب معين، فضال  عن استعماله مصنفاته وهذا يؤكد أيضا  أنّ 
 مصطلحات األصول والفقه والفلسفة التي تعكس ثقافته الدينية واألصولية. 
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      المصادر والمراجع       

 الكتب المطبوعة - أ
 القرآن الكريم -

 { أ} 
أبو البركات األنباري ودراساته النحوية: فاضل صالح السامرائي ، دار عمار للنشر والتوزيع  -

 م.2007-ه1428، 1،عمان، ط
،   1الحسيني، طتح: السيد أحمد  ه( ،1111ت ) المجلسيمحمد باقر إجازات الحديث :  -

 ه1410
إحراز المعاني من حرز األماني : شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل ، المعروف بأبي  -

ه( ، تح: محمود بن عبد الخالق محمد جادو ، الجامعة اإلسالمية ، 665شامة )ت 
 ه .1413المدينة المنورة  ، 

دار المعرفة بيروت ، ه( 505إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي )ت  -
 د.ت

، 3ط أخبار السيد الحميري: محمد بن عمران المرزباني ،تح، الشيخ محمد هادي األميني ، -
 م1993-ه1413

 اختيار معرفة الرجال المعروف ب)رجال الكشي(: أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، -
 ه1427، 1سالمي ، قم، طقيومي االصفهاني ،مؤسسة النشر االجواد ال :تح

األدب العربي في العصر العباسي: ناظم رشيد ، مديرية دار الكتب ، الموصل ،  -
 م1989-ه1410

ه( ، 745)ت  د بن يوسف، أبو حيان األندلسيرتشاف الضرب من لسان العرب: محما -
 م.1998-ه1418، 1تح: رجب عثمان محمد  ، مكتبة الخانجي ، القاهرة، ط
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هـ( 1096ى بن محمد بن أبي زكريا الشاوي )ت رتقاء السيادة في علم أصول النحو : يحيا -
، 1، تح: د. عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي ، دار األنبار للطباعة والنشر ، الرمادي،ط

 م .1990-ه1411
إرشاد السالك إلى حّل ألفية ابن مالك : برهان الدين إبراهيم بن محمد بن الجوزية )ت  -

، 1ي ، أضواء السلف ، الرياض، طمحمد بن عوض بن محمد السهل ه( ، تح: د.767
 م.1954-ه1373

 هـ( ،577)ت  ،أسرار العربية : عبد الرحمن بن محمد ، المعروف بأبي البركات األنباري -
 .تح: محمد بهجت البيطار ، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق ، ) د. ت(

، 1ط ، القاهرة ، أصول التفكير النحوي : علي أبو المكارم ، دار غريب للطباعة والنشر -
  م .2006

: د. تمام حسان ، عالم الكتب ، دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب األصول -
 م.2000-ه1420القاهرة ، 

 م.1981أصول النحو العربي : د. محمد خير الحلواني ، الناشر األطلسي ، الرباط ،  -
-ه1407،  1العربية، بيروت، طأصول النحو العربي: محمود أحمد نحلة، دار العلوم  -

 م1987
هـ ( ، تح: عبد 316األصول في النحو : محمد بن السري ، المعروف بابن السراج )ت  -

 ه .1417،  3الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، لبنان، ط
هـ( ، وضع 338)ت  ، المعروف بأبي جعفر النّحاس أحمد بن محمد :إعراب القرآن  -

لمنعم خليل إبراهيم ، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب ق عليه: عبد احواشيه وعلّ 
 . هـ 1421،  1ط ،العلمية، بيروت

 ه( ، دار العلم للماليين،1396األعالم : خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي )ت  -
  م.2002،  15ط
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، مطبوع  )حمدي كوكب(باألفعال الناسخة : حمدي فراج محمد فراج المصري المعروف  -
 م1998على نفقة الكاتب الخاصة ، 

اإلغراب في جدل اإلعراب ولمع األدلة في أصول النحو : عبد الرحمن بن محمد ،  -
، 1المعروف بأبي البركات األنباري ، تح: سعيد األفغاني ،دار الفكر ، دمشق ، ط

  .هـ1377
)ت الدين السيوطي االقتراح في أصول النحو: عبد الرحمن بن أبي بكر ، المعروف بجالل -

  ه .1409،  1، تح: د. محمود فجال ، دار القلم ، دمشق، ط ه(911
أمالي أبن الحاجب : عثمان بن عمر بن الحاجب ، تح : فخر صالح سليمان ، دار عمار  -

  . م1989-ه1409، األردن ، 
اإلمتاع والمؤانسة : علي بن محمد بن العباس ، المعروف بأبي حيان التوحيدي )ت  -

 هـ . 1424،  1ط ه( ، المكتبة العصرية ، بيروت،400
ه( ، تح: محمد أبو الفضل 646: علي بن يوسف القفطي )ت  إنباه الرواة على أنباه النحاة -

 م.1982-ه1406،  1إبراهيم ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط
: أبو البركات األنباري ،  بين النحويين البصريين والكوفيين اإلنصاف في مسائل الخالف -

-ه1424،  1المكتبة العصرية ، بيروت ، طتح: محمد محيي الدين عبد الحميد ، 
 م.2003

سامي بن حمد  ،ه( ،اعتنى به538األنموذج في النحو: محمود بن عمر الزمخشري )ت -
  م.1999-ه1420، 1المنصور، ط

هلل بن يوسف بن هشام أوضح المسالك إلى شرح ألفية ابن مالك : جمال الدين عبد ا -
 ه( ، تح: يوسف الشيخ محمد البقاعي ، دار الفكر للطباعة والنشر ، )د. ت(.761)ت

تح: محمد بن حمود  إيضاح شواهد اإليضاح: أبو علي الحسن بن عبد اهلل القيسي، -
 .م1987-ه1408،  1الدعجاني  ، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت، ط
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علي الفارسي  بن عبد الغفار المعروف ب أبياإليضاح العضدي: الحسن بن أحمد  -
 م.1996-ه1389، 1ه( ، تح:  حسن شاذلي فرهود، ط377)ت

ه(، 337اإليضاح في علل النحو: ألبي القاسم عبد الرحمن بن أبي إسحاق الزجاجي )ت -
 م 1979-ه1399، 3تح: د. مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، ط

: إسماعيل بن محمد أمين البغدادي)ت  في الذيل على كشف الظنون إيضاح المكنون -
ه( عني بتصحيحه: محمد شرف الدين بالتقايا، ورفعت بيلكه الكبيسي ، دار إحياء 1399

 التراث ، بيروت ، )د. ت(.
ه( ، تح: محي الدين 328إيضاح الوقف واإلبتداء: أبو بكر األنباري محمد بن القاسم)ت  -

 م.1917-ه1390، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، دمشق ،  عبد الرحمن رمضان
  { ب} 

ه( ، تح: فتحي أحمد 606في علم العربية : أبو السعادات مجد الدين بن األثير)ت  البديع -
  ه1420علي الدين ، جامعة أم القرى ، السعودية ، 

، تح: محمد  هـ(794محمد بن عبد اهلل الزركشي )ت بدر الدين  :البرهان في علوم القرآن  -
 1376،  1، طأبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه

 م. 1957 -هـ 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : عبد الرحمن بن أبي بكر  جالل الدين السيوطي ،  -

 تح: محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، لبنان، )د .ت(.
ه( ، تح: قاسم 558يان في مذهب اإلمام الشافعي : يحيى بن أبي الخير الشافعي )ت الب -

 م.2000-ه1421،  1محمد النوري ، دار المنهاج ، جدة، ط
 { ت} 

هـ( 1205) ت  اق الزَّبيدي: محّمد بن محّمد بن عبد الرز  تاج العروس من جواهر القاموس -
 .(د.ت ) ، تح: مجموعة من المحققين ، دار الهداية،

ه( 616التبيان في إعراب القرآن : عبد اهلل بن الحسين ، المعروف بأبي البقاء العكبري )ت -
 م .1976، تح: علي محمد البجاوي ، الناشر عيسى البابي الحلبي ، 
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د. عبد الرحمن  :التبيين عن مذاهب النحويين: أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين العكبري ، تح -
 م.1986-ه1406، 1اإلسالمي، طن، دار الغرب يالعثيم

، 1تذكرة األعيان: الشيخ جعفر السبحاني، مؤسسة اإلمام الصادق)عليه السالم(،قم، ط -
 ه.1429

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل:  محمد بن يوسف أبو حيان األندلسي ، تح: حسن  -
 م.1997، 1هنداوي ، دار القلم ، دمشق، ط

، 1الحسيني ، مكتبة أية اهلل العظمى المرعشي العامة، قم، طتراجم الرجال: السيد أحمد  -
 ه.1410

ه( تح: محمد كامل 672تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: محمد بن عبد اهلل بن مالك ،)ت  -
 م.1967-ه1387بركات ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،

ه( تح: محمد بن 827محمد بدر الدين الدماميني)ت  تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد: -
 م.1983-ه1403،  1بال دار نشر ، طعبد الرحمن المفدى ، 

محمد عاشور، دار إحياء  تح: أبو، ه(427بن محمد الثعلبي)تتفسير الثعلبي: احمد  -
 م.2002-ه1422، 1التراث، بيروت، ط

سامي  :ه( ،تح774تفسير القرآن العظيم)تفسير ابن كثير(: إسماعيل بن عمر بن كثير )ت -
 م1999-ه1420،  2بن محمد سالمة، ط

ه( ، تح: أحمد البردوني 671،)ت تفسير القرطبي: أبو عبد اهلل محمد بن أحمد القرطبي -
براهيم ا  م.1964-ه1384، 2طفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، طوا 

ي ية اهلل المرعشمنه: السيد أحمد الحسيني، مكتبة آتالمذة العالمة المجلسي والمجازون  -
 ه1410، 1العامة، قم، ط

ه( 778تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: محمد بن يوسف ، المعروف بناظر الجيش )ت  -
 ه.1428،  1، تح: علي محمد فاخر وآخرون ، دار السالم للطباعة والنشر ، القاهرة ، ط

ه( تح: محمد عوض مرعب ، دار 370تهذيب اللغة: محمد بن أحمد األزهري الهروي )ت -
 م.2001، 1ياء التراث، بيروت ، طاح
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ه( تح: فايز زكي محمد دياب ،دار السالم 638توجيه اللمع : أحمد بن الحسين الخباز)ت  -
 م.2007-ه1428للطباعة والنشر ، مصر ، 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك : بدر الدين حسن بن قاسم المرادي  )ت  -
 ه.1428،  1ط سليمان ،  دار الفكر العربي،ه( ، تح: عبد الرحمن علي 749

 { ج} 
، تح:  ه(749)ت  الجنى الداني في حروف المعاني: بدر الدين حسن بن قاسم المرادي -

-ه1413، 1فخر الدين قباوة و محمد نديم فاضل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،ط
 م.1992

حسين ،دار الرضوان ه(: د. هاشم جعفر 607الجهود النحوية ألبي موسى الجزولي)ت  -
 م.2015-ه1436، 1للنشر والتوزيع، عمان ، ط

 { ح} 
حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي: أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين )ت  -

 (ت . د)ه( ، دار صادر ، بيروت، 1069
)ت ة ابن مالك : محمد بن علي الصبانحاشية الصبان على شرح األشموني أللفي -

 م.1997-ه1417،  1العلمية ، بيروت، طه( ، دار الكتب 1206
ه( ، تح: سعيد األفغاني ، دار 403حجة القراءات : عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة)ت  -

 م .1997-ه1418، 1ط الرسالة ،
 { خ} 

ه( ، مؤسسة آل البيت )عليهم 1302خاتمة مستدرك الوسائل: الشيخ حسين النوري )ت -
 م.2008-ه1429،  1السالم( إلحياء التراث، بيروت، ط

م( ، تح: 1093خزانة األدب ولب لباب لسان العرب : عبد القادر بن عمر البغدادي )ت  -
 م .1997هـ ، 1418، 1عبد السالم هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة، ط

ه( ، تح، محمد علي النجار، دار الكتب 392الفتح عثمان بن جني )ت الخصائص: أبو -
 م1952-ه1371المصرية، القاهرة، 
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 { د} 
،   2ط ريخها : محمد الخضر حسين ، المكتب اإلسالمي ، دمشق،ادراسات في العربية وت -

 م .  1960-ه1380
دراسات في اللسانيات العربية: عبد الحميد السيد ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ،  -

  م.2003
رشاد ، فاضل صالح السامرائي ، مطبعة اإل الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري: -

 م.1971-ه1390بغداد ، 
، دار بيروت ،  1ديوان أبي العتاهية : تح: حمدي السلفي ، صبحي السامرائي ، ط -

 م.1986-ه1406
ديوان األحوص األنصاري: جمع وتح: د. ابراهيم السامرائي ، مكتبة االندلس ، بغداد،  -

 م.1969-ه1389
عشى الكبير( ،جمعه وحققه: محمد : ميمون بن قيس المعروف ب)األكبيرديوان األعشى ال -

 حسين .
 م.1984، 4ديوان امرئ القيس: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار المعارف، مصر ، ط -
ه( ، تح: أحمد حسن بسج 231ديوان الحماسة : حبيب بن أوس  المعروف بأبي تمام )ت  -

 م.1998-ه1418،  1، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط
 م.1986-ه1406ديوان جرير : جرير بن عطية الخطفي ، دار بيروت للطباعة والنشر ،  -
 م.1982-ه1402ديوان جميل بثينة: دار بيروت للطباعة والنشر ، -
م له علي حسن فاعور ، دار الكتب العلمية ، بيروت، ديوان زهير بن أبي سلمى: شرحه وقدّ  -

  م.1988-1408، 1ط
الحميري: شرحه وحققه ضياء حسين األعلمي ،منشورات مؤسسة األعلمي ديوان السيد  -

 للمطبوعات.
حمد بن بن قاسم األنباري عن أبي العباس أديوان عامر ابن الطفيل: رواية أبي بكر محمد  -

 م.1979-ه1399يحيى ثعلب ، دار صادر ، بيروت، 
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 ه.1391ديوان كثير عّزة: جمعه د. إحسان عباس ،دار الثقافة ،بيروت،  -
 م.1997-ه1417ديوان كعب بن زهير: تح: علي فاعور ، دار الكتب العلمية ، بيروت،  -
 .(ت د.)ديوان لبيد: لبيد بن أبي ربيعة العامري، دار صادر، بيروت ،  -
 م.1926-ه1345،  1ديوان مهيار الديلمي: ، مطبعة دار الكتب المصرية ،القاهرة، ط -
 3شرح وتقديم عباس عبد الّساتر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ديوان النابغة الذبياني : -

 م . 1996-ه1416
 } ذ {

آقا بزرك ، دار االضواء  محمد حسن الطهراني المعروف ب الذريعة إلى تصانيف الشيعة: -
 م.  1983 -ه1403، 3ط ، بيروت ،

 { ر} 
ه(، تح: محمد 1315الكلباسي)تالرسائل الرجالية : أبي المعالي محمد بن محمد إبراهيم  -

 .ه1423،  1حسين الدرايتي، ط
ه( تح: إبراهيم السامرائي ، دار الفكر ،  384رسالة الحدود : علي بن عيسى الّرماني )ت -

 عمان ، ) د. ت( .
ه( ،تح ، 702رصف المباني في شرح حروف المعاني: أحمد بن عبد النور المالقي )ت -

 ت(. اللغة العربية ،دمشق )د. أحمد محمد الخراط ، مطبوعات مجمع
روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: محمد باقر الخوانساري ، تح، أسد اهلل  -

  ه.1392إسماعيليان ، مطبعة مهراستوار، قم، 
د أحمد الحسيني ، يرياض العلماء من حياض الفضالء : الميرزا عبد اهلل أفندي، تح: الس -

 ه1403، قم ،  النجفي منشورات مكتبة السيد المرعشي
ريحانة األدب في تراجم المعروفين بالكنية واللقب: العالمة محمد علي مدرس تبريزي ،  -

 ه.1374انتشارات خيام ، 
 { ش} 
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 1الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه: خديجة الحديثي ، مطبوعات جامعة الكويت، ط -
 م. 1974-ه1394، 

بن الحسين السكري ، تح: عبد الستار أحمد فراج شرح أشعار الهذليين: أبو سعيد الحسن  -
 م.1965مكتبة دار العروبة ، القاهرة ،  ،شاكر د،محمود محم

هـ( ، 900اأُلْشُموني )ت  علي بن محمد بن عيسى :شرح األشموني على ألفية ابن مالك  -
  م.1998 -هـ1419،  1، طدار الكتب العلمية بيروت

عبداهلل بن مالك الطائي، تح: عبد الرحمن السيد ، د.محمد شرح تسهيل الفوائد: محمد بن  -
 م.1990-ه1410،  1بدوي المختون ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن،ط

اد ـبالوقّ  المعروف،  خالد بن عبد اهلل بن أبي بكر األزهري: شرح التصريح على التوضيح  -
 .م2000 -ـه1421،  1ط هـ( ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،905)ت 

)ت  شرح الرضي على الكافية البن الحاجب : رضي الدين محمد بن الحسن اآلسترابادي -
: يوسف حسن عمر ، جامعة قار يونس ، ليبيا ، وتصحيح وتعليق ه( ، تح688

 م. 1975-ه1395
ه( ، تح، كامل عويضة ، 762: مغلطاي بن قليج أبو عبد اهلل)تشرح سنن ابن ماجة -

 م.1999-ه1419، 1السعودية ، طمكتبة نزار، 
بن هشام ،  عبد اهلل بن يوسف  شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب : جمال الدين -

 م .1984،  1تح: عبد الغني الدقر ، الشركة المتحدة للتوزيع ، سوريا، ط
شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب : شمس الدين محمد بن عبد المنعم الجوجري  -

تح: نواف بن جزاء الحارثي، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، ه(، 889)ت
  .م2004-ه1423،  1المدينة المنورة، ط

شرح شواهد المغني : جالل الدين السيوطي ، تعليق: أحمد ظافر كوجان ، لجنة التراث  -
  م.1966-ه1386العربي ، 

ه(، تح: محمد  769عقيل )ت شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: بهاء الدين عبد اهلل بن -
 م.1980،  20ط ين عبد الحميد، مكتبة دار التراث ، القاهرة ،دمحيي ال
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شرح العوامل في النحو: محمد بن الحسن األصفهاني الفاضل الهندي ، تعليق محمد زكي  -
  ه.1431،  1الجعفري، مؤسسة دار الحجة )عج( ، قم ، ط

،  1العثيمين ، مكتبة الرشيد ، الرياض ، طشرح الفية ابن مالك: الشيخ محمد بن صالح  -
 ه. 1434

شرح قطر الندى وبل الصدى : جمال الدين عبد اهلل بن يوسف بن هشام ، تح: محمد  -
 ه.1383، 11محيي الدين عبد الحميد ، الناشر: القاهرة  ، ط

، شرح الكافية الشافية: محمد بن عبداهلل بن مالك الطائي ، تح: عبد المنعم أحمد هريدي  -
حياء التراث اإلسالمي ، مكة المكرمة ،ط  ت( ،)د.1جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وا 

فائز فارس ، الساسة التراثية ،  ه( ، تح:456شرح اللمع : ابن برهان العكبري )ت  -
  م.1984-ه1404،  1الكويت، ط

هـ( 643ابن يعيش( )ت  يعيش بن علي بن يعيش ، المعروف بـ) : أبو البقاءشرح المفصل  -
 -هـ  1422، 1ط، قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب ،  دار الكتب العلمية، بيروت ، 

  م. 2001
ه( تح: خالد عبد الكريم ، 469شرح المقدمة المحسبة : طاهر بن أحمد بن بابشاذ)ت  -

  م.1977،  1المطبعة العصرية ، الكويت ، ط
بدر الدين محمد بن جمال الدين محمد بن مالك  شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك: -

،  1ه(، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط686)ت
 م.2000-ه1420

 { ص} 
هـ( ، تح: 393)ت  إسماعيل بن حماد الجوهري  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، -

 . م 1987 -  هـ 1407،  4ط ،بيروت –أحمد عبد الغفور عطار ،  دار العلم للماليين 
، تح: محمد زهير بن ناصر  ه(256)تمحمد بن إسماعيل البخاري :صحيح البخاري  -

الناصر ، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد 
  هـ1422،   1،طالباقي(
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 { ط} 

محمد أبو الفضل  ه(، تح:379طبقات النحويين واللغويين: محمد بن الحسن الزبيدي )ت -
 ،)د. ت(. 2ط إبراهيم، دار المعارف ، القاهرة ،

 { ع} 
ه( ، تح: محمود جاسم محمد الدرويش 381علل النحو: محمد بن عبد اهلل بن الوراق )ت  -

 م.1999-ه1420، مكتبة الرشيد ، الرياض ،  1، ط
، تحقيق ونشر مؤسسة اإلمام  ه(1130)تعوالم العلوم والمعارف : عبد اهلل البحراني -

 ه.1415،  1المهدي )عج( ، ط
 { غ} 

،  3، ط ه(1390)تالغدير في الكتاب والسنة واألدب: الشيخ عبد الحسين أحمد األميني -
 م.1993-ه1413

 { ف} 
فهرس التراث: السيد محمد حسين الجاللي ،تح: الشيخ عبد اهلل دشتي ، دار الوالء لصناعة  -

 م.2015-ه1436 ، 4النشر، بيروت ، ط
، تح:  ه(1359)تالفوائد الرضوية في أحوال علماء المذهب الجعفرية: الشيخ عباس القمي -

 ه.1385باقري بيد هندي ، مؤسسة بوستان ، قم ، 
الفوائد الضيائية على متن الكافية في النحو: عبد الرحمن بن أحمد نور الدين الجامي )ت  -

 1د مصطفى، دار احياء التراث ،بيروت، طه(، تح: أحمد عزو عناية ، وعلي محم 898
  .2009-ه1430، 

 م.1933-ه1352،  3ط في األدب الجاهلي : طه حسين ، مطبعة فاروق ، القاهرة، -
 في أصول اللغة والنحو: فؤاد حنا ترزي ، دار الكتب ، بيروت ، )د .ت( -
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 م.1987-ه1407في أصول النحو: سعيد األفغاني ، المكتب اإلسالمي ، بيروت ،  -
 

 { ق} 
، مؤسسة الرسالة ،   ه(817)تالقاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآدباي -

  ه .1424،  8ط بيروت ،
القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية :عبد العال سالم مكرم ، المكتبة األزهرية للتراث )د.  -

 ت( .
الزبيدي ، دار الشروق ، مصر ، القياس في النحو العربي نشأته وتطوره : سعيد جاسم  -

 م .1997
 { ك} 

ه( ، حققه ، وصححه ، 329الكليني )ت  خالشيب محمد بن يعقوب ، المعروف الكافي ، -
 . ه1365،  4ط وعلق عليه: علي أكبر الغفاري ، دار الكتب اإلسالمية ، طهران ،

صالح عبد ه( ،تح: د. 646الكافية في النحو: جمال الدين بن عثمان بن الحاجب )ت -
 م .2010،  1العظيم الشاعر ، مكتبة اآلدب ، القاهرة، ط

هـ ( ، تح: محمد أبو الفضل 285الكامل في اللغة واألدب: محمد بن يزيد المبرد )ت  -
 م .1997-ه1417،  3إبراهيم ، دار الفكر العربي ، القاهرة، ط

ح: عبد السالم هـ( ، ت180سيبويه )ت ب معروفعمرو بن عثمان بن قنبر ، ال :الكتاب  -
 .م1988  -هـ  1408،  3، ط، القاهرة الخانجي  محمد هارون ، مكتبة

ه ( ،مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة،  356فرج األصفهاني )تال كتاب األغاني: أبو -
 م .1335

ه( ، ضبطه وصححه مجموعة من 816كتاب التعريفات: علي بن محمد الجرجاني )ت -
 ه .1403،  1مية ، بيروت ، طالعلماء ، دار الكتب العل
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ه ( ، تح: محسن مهدي ، دار المشرق ،  339كتاب الحروف : أبو نصر الفارابي) ت -
 م.1990،  2بيروت، ط

ه( 392كتاب السبعة في القراءات : أحمد بن موسى بن العباس المعروف بابن مجاهد)ت  -
 ه .1400،  2، تح: شوقي ضيف ،  دار المعارف ، مصر، ط

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت  :كتاب العين  -
 ت(. هـ( ، تح: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي ، ، دار ومكتبة الهالل)د.170

الزمخشري ،  دار الكتاب  محمود بن عمر جار اهلل  :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  -
 . هـ 1407،  3، طالعربي ، بيروت

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : مصطفى بن عبداهلل ، المعروف بحاجي خليفة  -
 م.1941ه( ، مكتبة المثنى ، بغداد ، 1067)ت 

كشف اللثام عن قواعد األحكام: محمد بن الحسن الفاضل الهندي، مؤسسة النشر اإلسالمي  -
 ه .1416،  1، قم ، ط

ه( ، تح: د. رياض 732اسماعيل بن علي)ت الكناش في فَنّي النحو والصرف: عماد الدين -
 م .2000بن حسن الخوام ، المكتبة العصرية ، بيروت ، 

 الكنى واأللقاب: الشيخ عباس القمي ، مكتبة الصدر ، طهران ، )د . ت( .  -
عبد اهلل بن عبد المؤمن بن المبارك)ت  تاج الدين : أبو محمد الكنز في القراءات العشر -

 م2004-ه1425ه( ، تح: خالد المشهداني ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ،741
 { ل} 

الآللئ العبقرية في شرح العينية الحميرية: محمد بن الحسن األصفهاني الفاضل الهندي ،قدم  -
 ه1427،  2السالم(، قم ، طله: الشيخ جعفر السبحاني ، مؤسسة اإلمام الصادق)عليه 

البقاء العكبري ، تح: عبد اإلله  واإلعراب: عبد اهلل بن الحسين أبواللباب في علل البناء  -
 م .1995-ه1416،  1النبهان ، دار الفكر ، دمشق ، ط

هـ( ،  دار 711) ت  رابن منظو ب المعروف، ي محمد بن مكرم بن عل :لسان العرب  -
 .  هـ 1414،  3، طبيروت –صادر 
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 م.1952،  1اللغة والنحو: حسن عون ، ط -
ه( ، تح: إبراهيم بن سالم 720اللمحة في شرح الملحة: محمد بن حسن بن الصائغ )ت  -

-ه1424، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ، المدينة المنورة ،  1الصاعدي ، ط
 م.2004

، دار المعرفة الجامعية ، الراجحي  ة في القراءات القرآنية : د. عبدهاللهجات العربي -
  م.1996االسكندرية ، 

لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة : غالب فاضل المطلبي ، منشورات وزارة الثقافة  -
 1978والفنون ، العراق ، 

 { م} 
،  10مباحث في علوم القرآن: د. صبحي الصالح ، دار العلم للماليين ، بيروت، ط -

 م1977
ه( ، تح: 381العشر: أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري )ت المبسوط في القراءات  -

 م.1981سبيع حمزة حاكيمي ، مجمع اللغة العربية ، دمشق ، 
اد ؤ تح: محمد ف هـ( ،209)ت  ، المعروف بأبي عبيدةمعمر بن المثنى  :مجاز القرآن  -

 هـ . 1381سزگين ، مكتبة الخانجى ، القاهرة ، 
ه( ، تح: محمد محيي الدين عبد 518أحمد الميداني )ت مجمع األمثال : أبو الفضل  -

 الحميد ، دار المعرفة ، بيروت ،)د. ت( .
عثمان بن جني الموصلي ،    :المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها  -

 . م1999 -هـ1420وزارة األوقاف ، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ، 
 اب البديع : ابن خالويه ، مكتبة المتنبي ، القاهرة ، )د. ت(مختصر في شواذ القرآن من كت -
م جفال ،  يهـ(، تح: خليل إبراه458علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت  :المخصص  -

 .م1996هـ 1417،  1،طدار إحياء التراث العربي ، بيروت
 .1119،  7المدارس النحوية : شوقي ضيف ، دار المعارف ، مصر، ط -
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ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: مهدي المخزومي ، شركة مكتبة مصطفى مدرسة الكوفة  -
 م .1958،  2البابي الحلبي وأوالده ، القاهرة، ط

ه( تح: علي 567المرتجل في شرح الجمل : أبو محمد عبد اهلل بن أحمد بن الخشاب)ت  -
 م.1972-ه1392دمشق ، حيدر ، 

جالل الدين السيوطي ، تح: فؤاد علي منصور ، دار  :المزهر في علوم اللغة وأنواعها  -
  م.1998هـ 1418،  1، طالكتب العلمية ، بيروت

المساعد على تسهيل الفوائد : بهاء الدين بن عقيل ، تح: محمد كامل بركات ، دار الفكر ،  -
 ه.1405،  1دمشق ، ط

ه( ، 1320مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل : ميرزا حسين النوري الطبرسي )ت  -
  ه .1411،  3مؤسسة آل البيت )عليهم السالم( إلحياء التراث ، بيروت، ط

ه( ، تح: 241مسند اإلمام أحمد بن حنبل : أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل )ت  -
-ه1421،  1، وآخرون ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط شعيب األرنؤوط ، وعادل مرشد

 م .2001
ه (، تح: حسن سليم أسد 219اهلل بن الزبير الحميدي )ت مسند الحميدي: أبو بكر عبد -

 م .1996، 1الدارني ،  دار السقا ، دمشق، ط
 1المصطلح النحوي: عوض حمد القوزي، عمادة شؤون المكتبات ، جامعة الرياض، ط -

  م.1981،
تح: أحمد ،  هـ(207الفراء )ت  ، المعروف بيحيى بن زياد بن عبد اهلل : معاني القرآن  -

النجاتي ، محمد علي النجار ، عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، دار المصرية للتأليف  يوسف
 .( د.ت)، 1، طوالترجمة ، مصر

 م .1974المعتزلة: زهدي جار اهلل ، األهلية للنشر والتوزيع ، بيروت ، -
، 2ط ،ه(، دار صادر ، بيروت626معجم البلدان: شهاب الدين ياقوت الحموي )ت -

  .م1995
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معجم المصطلحات النحوية والصرفية : محمد سمير نجيب اللبدي ، مؤسسة الرسالة ،  -
 م . 1985 -ه  1405، 1بيروت، ط

معجم مصطلحات أصول الفقه: قطب مصطفى سانو، قدم له وراجعه: محمد رواس قلعجي،  -
 م 2000،  1دار الفكر، دمشق ، ط

 1ار الجبل، بيروت، طمعجم مصطلح األصول: هيثم هالل، تح: محمد التونجي ، د -
 م .2003-ه1424،
  ه( ،مكتبة المثنى ، بيروت.1408عمر رضا بن محمد كحالة الدمشق )ت معجم المؤلفين: -
/أحمد الزيات/حامد عبد مع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى المعجم الوسيط: مج -

 . القادر/محمد النجار( ، دار الدعوة ، )د. ت(
: أبو عبد اهلل بدر الدين الزركشي ، تح: علي محيي الدين علي القرة ،  معنى ال إله إال اهلل -

 م .1985-ه1405،  3دار األعتصام ، القاهرة ، ط
مغني اللبيب عن كتب األعاريب : جمال الدين بن هشام ، تح: د. مازن المبارك ، دار  -

 م .1985،  6الفكر ، دمشق، ط
المعروف بالراغب األصفهانى )ت  ، الحسين بن محمد : المفردات في غريب القرآن -

 . هـ 1412،  1، ط: صفوان عدنان الداودي ، دار القلم، ، بيروت هـ( ، تح502
تح: د. علي بو ملحم ،   المفصل في صنعة اإلعراب : جار اهلل بن محمود الزمخشري ، -

 م .1993،  1مكتبة الهالل ، بيروت، ط
ه(، مؤسسة آل البيت )عليهم 1237اظمي )تمقابس األنوار: الشيخ أسد اهلل الدزفولي الك -

 السالم( إلحياء التراث )طبع قديم( .
المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ) ت  -

حياء التراث اإلسالمي  790 ه(، حققه مجموعة من المحققين ، معهد البحوث العلمية وا 
 م .2007-ه1428،  1،ط بجامعة أم القرى ، مكة المكرمة
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ه( ، 855المقاصد النحوية في شرح شواهد األلفية: بدر الدين محمود بن أحمد العيني )ت  -
-ه1431،  1تح: علي فاخر وآخرون ، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة، ط

 م.2010
 ، بيروت ، )د. ت(  عالم الكتب ، عظيمة عبد الخالق : محمد بن يزيد المبرد، تح: المقتضب -
ه(، تح: 607المقدمة الجزولية في النحو: عيسى بن عبد العزيز أبو موسى الجزولي )ت -

 شعبان عبد الوهاب محمد ،مطبعة أم القرى ، مكة المكرمة ، )د. ت( .
 م.1978،  6من أسرار اللغة: إبراهيم أنيس ، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة، ط -
هـ ( ، دار الكتب 833الطالبين: محمد بن محمد بن الجزري )ت منجد المقرئين ومرشد  -

  هـ .1420، 1العلمية،  بيروت،  ط
السيد جالل الدين اآلشتياني ، سلسلة انتشارات : ى إلهي إيران آثار حكماأز  منتخبات -

  ه.1355فلسفي ، مشهد ، 
د. هادي ه( ، تح : 749المنهاج في شرح جمل الزجاجي : يحيى بن حمزة العلوي )ت  -

 م2009-ه1430،  1ناشرون ، السعودية ، ط-عبد اهلل ناجي ، مكتبة الرشيد
موسوعة طبقات الفقهاء: تأليف اللجنة العلمية في مؤسسة اإلمام الصادق ) عليه السالم (،  -

 ه . 1422 ، 1، ط قم ) عليه السالم( ، اإلمام الصادق مؤسسة السبحاني، جعفر الشيخ إشراف:
النحو: محمد بن الحسن األصفهاني الفاضل الهندي، تح: علي موسى موضح أسرار  -

الكعبي، مجمع اإلمام الحسين )عليه السالم( العلمي لتحقيق تراث أهل البيت )عليهم 
 م.2015-ه1436،  1السالم( ، كربالء المقدسة ، ط

 موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف : خديجة الحديثي ، دار الرشيد للنشر ، -
 م.1981العراق ، 

 { ن} 
ه(، دار الكتب 581نتائج الفكر في النحو: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهلل السهيلي )ت -

 م.1992-ه1412،  1العلمية ، بيروت ، ط
 م.1975النحو المصفى: محمد عيد ، مكتبة الشباب ، القاهرة ،  -



   المصادر والمراجع

 
199 

 ت(. )د.، 15ه(، دار المعارف، مصر، ط 1398النحو الوافي: عباس حسن )ت -
نزهة األلباء في طبقات األدباء : عبد الرحمن بن محمد ، أبو البركات األنباري    ، تح:  -

 م.1985-ه1405،  3إبراهيم السامرائي ، مكتبة المنار ، الزرقاء ، األردن، ط
، تح: علي محمد الضباع ) ت  الجزريمحمد بن محمد بن  :النشر في القراءات العشر  -

 ت( . التجارية الكبرى ، دار الكتاب العلمية ، )د. هـ( ،  المطبعة 1380
نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين: د. حسن خميس سعيد الملخ  ، دار  -

 م .2000،  1ط الشروق ، عمان ،
ه( ، 733نهاية األرب في فنون األدب : أحمد بن عبد الوهاب شهاب الدين النويري )ت  -

 ه.1423،  1القومية ، القاهرة، ط دار الكتب والوثائق
 { هـ} 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل بن محمد أمين البغدادي، ُطبع  -
 م .1951بعناية وكالة المعرف في مطبعة استنبول ،

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع : عبد الرحمن بن أبي بكر ، جالل الدين السيوطي ،  -
  يد هنداوي ، المكتبة التوقيفية ، مصر )د. ت( .تح: عبد الحم

 

 : الكتب المخطوطة-ب

 ه(، مصورة الدكتور محمد نوري 849ين أحمد بن عمر الهندي)تد: شهاب الشرح الكافية  -
 مصورة الدكتور محمد نوري قراح االقتراح : محمد بن الحسن األصفهاني الفاضل الهندي، -

 : د. محمد نوري الموسوي ، د. نجالء مجيد حميد. قيقتح، والكتاب قيد الطبع ب
 

 الرسائل و األطاريح:-ج
األصول المرفوضة في العربية: محمد نوري الموسوي، إشراف: د. رحيم جبر الحسناوي  -

  م.2012)اطروحة دكتوراه(، كلية التربية للعلوم اإلنسانية ، جامعة بابل ، 
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 محمد نوري الموسوي، إشراف: د. صباح عطيويئد الصمدية: ائد البهية في شرح الفواالفر  -
  م.2006)رسالة ماجستير(، كلية التربية للعلوم اإلنسانية ، جامعة بابل ،  عبود،

المسائل النحوية في كتاب )التوضيح لشرح الجامع الصحيح، البن الُملقن(، داود سليمان -
ماعية، جامعة القصيم، السعودية، الهويل، )رسالة ماجستير(، كلية اللغة العربية والدراسات االجت

 ه.1437-1438
 

 البحوث والمقاالت:-د
استصحاب الحال بين أصول الفقه وأصول النحو: عاطف فضل محمد خليل ، بحث  -

  [ .36منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، العدد]
ب)الفاضل الهندي(، تح: د. علي موسى الرسالة التهليلية: محمد بن الحسن المعروف  -

  ه.1439[، 136الكعبي، مؤسسة آل البيت )عليهم السالم(إلحياء التراث ، العدد الرابع ]
: حيدر  ه(160الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية في قراءة أبي الّسمال العدوي )ت  -

حبيب حمزة ، كلية اآلداب ، جامعة القادسية ، مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية ، المجلد 
 م . 2006، 4-3التاسع ، العددان 

المخبل السعدي حياته وماتبقى من شعره: حاتم الضامن، مجلة الموارد العراقية ، المجلد  -
  م1973الثاني ، العدد األول ، 

( pdfلح النحوي البصري والكوفي ، محمد عبد العبود )بحثموازنة داللية بين المصط -
 منشور على شبكة االنترنت.

 

 :العنكبوتيةشبكة الالمواقع  على  -ه
 -Isfahan.ir بهاء الدين محمد فاضل اصفهاني -
 



 

 

A 

Abstract 
Thank god, Lord of the Worlds (Peace and blessings be upon the 

Prophet Muhammad and his family The good and the pure) And after.  

God Almighty has subjected men to serve the language of the 
Holy Quran and to protect it from distortion these men spend their lives 
to protect the language of Quran, the Arabic language and they write 
and study it now and in the old. 

And among these scientists, there was a scientist that we are 
about to study the Jurist Bahaa al-Din Mohammed bin al - Hussein 
Al-Esfahani ( 1062 - 1137 AH ) famed with "Al -Fadel Al-Hindi" he 
was one of the scholars of the city of Isfahan and one of the Shia 
scholars, The marvel of his age, He was one of the most talented 
people involved in authoring and classifying before the age of puberty . 

He has studied many different kinds of sciences and arts and 
wrote in them.  One of the Motives to write this research was to show 
the personality of this scientist and his effort in the study of grammar 
and his classifying of grammar, we have chosen four of his Workbooks 
for study ( 1- sharae aleawamil fi alnahw 2- alrisaluh altahliliuh  3- 
mwadih 'asrar alnahw 4- alllali aleabaqariuh fi sharah aleinih 
alhamiriuh) that's why the title of the research was " The grammatical 
effort of the Al-Fadil Al-Hindi " 

The importance of this research comes as the expression of the 
style of the Fundamentalists and the Jurists in the study of grammar. 



 

 

B 

The nature of this study requires the research to be divided into 
three chapters preceded by an Introduction and preface and after that a 
conclusion. 

In the introduction I studied, the Motives of this research, And the 
importance and the plan he followed. 

In the preface, I studied (Al-Fadil Al-Hindi his biography and 
work) including his name and his nickname, His birth, and growth, and 
his aging, and his work and death. 

In the first chapter, I studied (The approach of the   ِِ Al-Fadil Al-
Hindi in grammar authorization) I showed every bool along with it is 
characteristic and scientific value. 

In the second chapter, I studied (Origins of grammar for Al-Fadil 
Al-Hindi), Hearing and its tributaries are:- The Holy Quran and its 
readings, The prophetic speech, The words of the Arabs the regular 
and the scattered, then the measurement and the consensus and [ 
aistishab alhal ] *Keep the pronunciation on its original state. 

In the third chapter, I studied ( The scientific personality of Al-
Fadil Al-Hindi), I showed his attitude towards grammatical schools 
which, his approvals to the Kufieen and his rebuttal to the Basrien, and 
his approvals to the Kufieen and his rebuttal to the Basrien, and his 
attitude towards Grammarians alone which, his preferences,  
weakening points, displaying issues without discussion and his terms 

In conclusion, I have shown the most important findings of this 
research came to.                            
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